ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL
http://www.zupnija-mozirje.si

26/01/2020
M: 031461700

GLASNIK
3. NEDELJA MED LETOM
Verouk ta teden redno po urniku.
----------------

Novoletni hišni blagoslov 2020 – Mozirje: 27. in
31. 1.
----------------

Srečanje skupine za duhovno rast bo jutri, v
ponedeljek, 27. 1. ob 20h.
----------------

Mali Svetopisemski maraton bo v Mozirju v
torek, 28. 1. od 18.30 do 24h. Vabljeni k branju
in / ali poslušanju božje besede.
----------------

Sestanek za animatorje birmanskih skupin bo v
petek, 31. 1. ob 19h.
----------------

Birmanske skupine imajo naslednje srečanje v
soboto. 1. 2. ob 18h.
----------------

Naslednjo nedeljo obhajamo praznik
Gospodovega darovanja v templju, Svečnico.
Nabirka bo za cerkveno ogrevanje in osvetljavo.
Bog povrni.
----------------

Dekanijski tečaj za zaročence bo naslednji dve
nedelji, 2. in 9. 2. 2020 od 15h – 18h v Nazarjih.
Tečaj je obvezen za sklenitev zakonske zveze.
Lahko se ga udeležite v Nazarjih, kar je večini
najbolj priročno, ali pa v Celju pri sv. Jožefu ob
razpisanih terminih.
----------------

Čez točno mesec dni, 26. 2., se bo pričel postni
čas. Letos bodo postni nagovori ob postnih
petkih še prav posebni. Vsebinsko bodo
namenjeni geslu misijona: Bi rad ozdravel?
Vprašali se bomo, kaj nam Bog po Svetem
pismu obljublja glede duhovnega, telesnega,
umskega, čustvenega, ﬁnančnega in poklicnega
zdravja in zdravja v odnosih. Na vsak postni
petek zjutraj bo na spletni strani župnije
objavljen postni nagovor, da si ga lahko, ni pa
nujno, vnaprej preberete. Pri sv. maši boste
udeleženci dobili v roke naZsnjeno brošuro z
postnim govorom in svinčnik, da si lahko ob
govoru kaj zabeležite (pisalo lahko prinesete s
seboj).
Beri na naslednji strani spodaj naprej.

3. nedelja med letom, leto A
Iz svetega evangelija po Mateju (Mt
4,12-23)
Ko je Jezus slišal, da so Janeza vrgli v
ječo, se je umaknil v Galilejo. ZapúsZl
je Nazaret in se nastanil v Kafarnáumu,
ki leži ob jezeru, v Zábulonovi in
Neaálijevi pokrájini, da se je izpolnilo,
kar je bilo povedano po preroku Izaiju:
›Dežela Zábulonova in dežela
Neaálijeva, ob poZ k morju, onkraj
Jordana, poganska Galileja! Ljudstvo,
ki je sedelo v temi, je zagledalo velíko
luč; in njim, ki so prebivali v deželi
smrtne sence, je zasijala svetloba.‹ Od
tedaj je Jezus začel oznanjaZ in
govoriZ: »Spreobrníte se, kajZ
približalo se je nebeško kraljestvo.«
Ko je hodil ob Galilejskem jezeru, je
zagledal dva brata: Simona, ki se je
imenoval Peter, in njegovega brata
Andreja. Metala sta mrežo v jezero;
bila sta namreč ribiča. Rekel jima je:
»Hodíta za menoj in narédil vaju bom
za ribiča ljudi.« Takoj sta pusZla mreže
in šla za njim. In ko je šel od tam
naprej, je zagledal dva druga brata:
Jakoba, Zebedêjevega sina, in
njegovega brata Janeza, ki sta s svojim
očetom Zebedêjem v čolnu popravljala
mreže. Poklical ju je in onadva sta
takoj pusZla čoln in očeta ter šla za
njim.Jezus je hodil po vsej Galileji. Učil
je po njihovih shodnicah in oznanjal
evangelij kraljestva. Ozdravljal je
vsakovrstne bolezni in vsakovrstne
slabosZ med ljudstvom.
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OZNANILA od 27. 1. - 2. 2. 2020
MOZIRJE
Ponedeljek
27. 1.

8.00

za + Jožefa Ježovnik
za + Hriberšekove – Jurjeve iz Preseke

18.00

za + Fajdiga Faniko in Zdravkota (obletna)
za + Jožeta Vrhovnik (obletna)

Sreda
29. 1.

8.00

za + Franca Trogar
za + Marijo Rajter

Četrtek
30. 1.

18.00

za + Faniko in Matevža Zavolovšek
za + Tonko Britovšek (obletna)

18.00

za + Antona, MarZna in Franca Mrzlak (obletna)
za + Antona Robida (30 dan)
za + Milenka Stojak (8 dan)

18.00

za + Antona Brezovnik (obletna)
za + Ivanko in Antona Čokan
za + Danija Grudnik

JEZUSOVO
DAROVANJE,
SVEČNICA

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + starše Pustoslemšek in Zalesnik
za + Marijo Orel in starše
za + Praznik Franca in Veroniko (obletna)

Petek
31. 1.

Sv. Janez Bosko,
red. ustanovitelj

16.00

za + Terezijo Vreš

Nedelja
2. 2. 2020

SVEČNICA

8.45

za + Medvedove

Torek
28. 1.

Petek
31. 1.

Sv. Tomaž Akvinski,
duhovnik

Sv. Janez Bosko,
redovni
ustanovitelj

Sobota
1. 2.
Nedelja
2. 2.
2020

ŠMIHEL

POSTNI GOVORI 2020 (nadaljevanje iz prve strani)
Kdor bo želel, se bomo po maši podali še v učilnico, kjer se boste po malih skupinah pogovorili
ob 2 vprašanjih, ki bosta zastavljeni v brošuri ob postnem govoru. Na koncu si lahko po želji
podamo misli, lahko pa tudi samo prisluhneš. Za zaključek bom župnik podal v nekaj stavkih
sklepne misli in zaključili bomo z molitvijo, kar bo vse skupaj trajalo do 45 minut.
Vse je prostovoljno in k postnemu nagovoru lahko pridete samo poslušat. Kdor pa želi nekaj
več, da mu bo še nekaj časa tudi odmevalo slišano, pa vabljen po maši na “nekaj več“. Na
govore tudi ni treba prihajaZ redno, tudi če pridete samo en petek, se lahko vključite v
dogajanje. Povabite še koga na to lepo vsebinsko pripravo na Veliko noč in naš misijon.
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