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GLASNIK
SVEČNICA
Današnja nabirka je za cerkveno
osvetljavo in ogrevanje.
------------------

Jutri, v ponedeljek, 3. 2., je Blaževo,
blagoslov za varstvo pred boleznimi
ust in grla. Blagoslov bo v župnijski
cerkvi pri sv. maši ob 8.00 in na Lepi
Njivi, kjer bo maša ob 10.00.
------------------

Srečanje biblične skupine v
ponedeljek, 3. 2. ob 19h.
------------------

Na prvi petek župnik obišče bolne in
ostare. Vsi, ki bi želeli obisk, se v
župnišču prijavite.
------------------

Redni mesečni sestanek župnijske
Karitas bo v petek 7. 2., po večerni
sveK maši, v prostorih Karitas.
------------------

Naslednji vikend bo v naši župniji
predpostna duhovna obnova, ki jo
bosta vodila naša misijonarja br.
Primož in s. Metka. Program obnove:
Petek. 7. 2.:
- po večerni maši ob 18.45: Kateheza
ob odlomku iz Svetega pisma s
podelitvijo. Vabljeni vsi, sodelavci in
KsK, ki bi želeli v času misijona
pripraviK misijonski večer tudi
doma.
Sobota, 8. 2.:
- Čas za obiske in blagoslove domov.
Vsi, ki vas je blagoslov doma zgrešil,
niste bili doma in bi še želeli obisk
misijonarja, se lahko prijavite v
župnišču ali ključarju.
- Srečanje za ministrante bo ob 17h.
- Po maši ob 19.30h bo srečanje za
mlade na temo: Bog te ima rad
takšnega kot si.
Nedelja, 9. 2.:
- Vabjeni k sv. mašam z misijonskim
nagovorom.

SVEČNICA, leto A
Iz svetega evangelija po Mateju (Lk 2,22-40)
Ko so se dopolnili dnevi očiščevanja po Mojzesovi
postavi, so prinesli Jezusa njegovi starši v
Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda, kakor
je pisano v Gospodovi postavi: »Vsak moški
prvorojenec bodi posvečen Gospodu«, in da bi
dali v daritev »dve grlici ali dva golobčka«, kakor
je rečeno v Gospodovi postavi.
In glej, bil je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime
Simeon; bil je pravičen in bogaboječ in je
pričakoval Izraelovo tolažbo in SveK Duh je bil z
njim. Razodeto mu je bilo od Svetega Duha, da
ne bo videl smrK, dokler ne bo videl
G o s p o d ove ga M a z i l j e n ca . P r i š e l j e p o
navdihnjenju v tempelj. Ko so starši prinesli dete
Jezusa, da bi zanj storili po predpisu postave, ga
je tudi on vzel v naročje, zahvalil Boga in rekel:
»Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika po
svoji besedi v miru; kajK moje oči so videle tvoje
zveličanje, ki si ga pripravil pred obličjem vseh
narodov: luč v razsvetljenje poganov in slavo
Izraela, tvojega ljudstva.«
Njegov oče in njegova maK sta se čudila temu,
kar se je o njem govorilo. Simeon jih je
blagoslovil in rekel Mariji, njegovi materi: »Glej,
ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v
Izraelu in v znamenje, ki se mu bo nasprotovalo,
in tvojo dušo bo presunil meč, da se razodenejo
misli iz mnogih src.« In bila je neka prerokinja
Ana, Fanuelova hči iz Aserjevega rodu, že zelo v
leKh. Potem ko je preživela z možem sedem let
od svojega devištva, je bila vdova do
šKriinosemdeseKh let; ni zapuščala templja,
ampak je s postom in molitvijo Bogu služila noč
in dan. In prav Ksto uro je prišla tja in hvalila
Boga ter o njem pripovedovala vsem, ki so
pričakovali odrešenja v Jeruzalemu.
Ko so izpolnili vse po Gospodovi postavi, so se
vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret. Dete pa je
raslo in se krepilo, vedno bolj polno modrosK, in
Božja milost je bila z njim.
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OZNANILA od 3. - 9. 2. 2020
MOZIRJE
Ponedeljek
3. 2.

Sv. Blaž, škof in
mučenec

Torek
4. 2.

8.00

v zahvalo
po namenu

10.00

za + Elizabeto Rajšter
(Lepa Njiva)

18.00

za + Antona Orel (obletna) in + Krančeve
za + Marijo in Avgusta Bivše

Sreda
5. 2.

Sv. Agata, devica in
mučenka

8.00

v čast Svetemu Duhu
za + Jožeta Mikek

Četrtek
6. 2.

Sv. Pavel Miki in
drugi jap. mučenci

18.00

za nove duhovne poklice
za + starše Kramer in Čopar

Petek
7. 2.

18.00

v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Marijana Blatnik
za + Dragota Možic

Sobota
8. 2.

18.00

za + Praprotnik Faniko in MarKna (obletna)
za + Košakove in Alojza Brezovnik (obletna)
za + Vido Bele

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Jožefo in Heleno Acman
za + Antona Sedovšek

16.00

za + Antona in Marijo Zamernik

8.45

za + Konečke in Rozalijo Verbuč (obletna)
za + Ledinek Franca in Rozalijo

Nedelja
9. 2.
2020

5. NEDELJA MED
LETOM

ŠMIHEL
Petek
7. 2.
Nedelja
9. 2. 2020

5. NEDELJA MED
LETOM

POSTNI GOVORI 2020
Letos bodo postni nagovori ob postnih petkih vsebinsko 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. Pri sv.
maši boste udeleženci dobili v roke naKsnjeno brošuro z postnim govorom in prostorom za
beležke in svinčnik, da si lahko ob govoru kaj zabeležite. Kdor bo želel, se bomo po maši podali
še v učilnico, kjer se boste po malih skupinah brez duhovnika pogovorili ob vprašanjih, ki bodo
zastavljena v brošuri ob postnem govoru. Na koncu boste lahko po želji še zastavili vprašanja
župniku. Zaključili bomo z molitvijo.
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