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GLASNIK
1. POSTNA NEDELJA
Verouk redno po urniku. Maše redno po urniku.
----------------

Biblična skupina ima srečanje v ponedeljek, 2.
3. ob 19h.
----------------

Redni mesečni sestanek župnijske
Karitas Mozirje bo v četrtek, 5. 3, po vecerni
sveF maši v prostorih Karitas.
----------------

Sestanek birmanski animatorjev v petek, 6. 3.
ob 19.30h.
----------------

Dekanijski križev pot mladih bo v soboto, 7. 3.
ob 19h.
----------------

V postnem času vabljeni k duhovnim vajam v
vsakdanjem življenju. Navodila najdete na
spletni strani:
hNps://zupnija-mozirje.si/kategorija/
post-2020/ in zadaj v cerkvi v Fskani obliki.
----------------

Vabljeni ob postnih petkih na postne govore.
Razpored:
6. 3. ob 18h - Božje obljube v Svetem pismu o
telesnem zdravju
13. 3. ob 18h - Božje obljube v Svetem pismu
o zdravju uma
20. 3. ob 18h - Božje obljube v Svetem pismu
o čustvenem zdravju
27. 3. ob 18h - Božje obljube v Svetem pismu
o zdravju odnosov
3. 4. ob 18h - Božje obljube v Svetem pismu o
zdravju v delovnem življenju
----------------

Postni govori so vsebinsko povezani z geslom
misijona: Bi rad ozdravel? Vprašali se bomo,
kaj nam Bog po Svetem pismu obljublja glede
zdravja v raznih področjih bivanja.
----------------

Sestanek župnijskega sveta obeh župnij bo v
torek, 10. 3. po maši ob 18.30 uri v Mozirju.
----------------

V petek, 3. APRILA vabljeni na slavljenje v
župnijsko cerkev s skupino Svetnik.

1. POSTNA NEDELJA, LETO A
MATEJEV EVANGELIJ 4,1-11
TisF čas je Duh odvêdel Jezusa v
puščavo, da bi ga hudič skušal. Ko se je
posFl šFrideset dni in šFrideset noči, je
postal napósled lačen.In pristopil je
skušnjavec in mu rekel: »Če si Božji Sin,
reci, naj F kamni postanejo kruh.« On
pa je odgovóril: »Pisano je: ›Človek ne
živi samo od kruha, ampak od vsake
besede, ki prihaja iz Božjih ust.‹« Tedaj
ga je hudič vzel s seboj v sveto mesto in
ga postavil vrh templja ter mu rekel: »Če
si Božji Sin, se vrzi dol, kajF pisano je:
›Svojim angelom bo zate zapovedoval‹
in: ›Na rokah te bodo nosili, da z nogo
ne zadeneš ob kamen.‹« Jezus mu je
odgovóril: »Pisano je tudi: ›Ne
preizkušaj Gospoda, svojega Boga!‹«
Spet ga je hudič vzel s seboj na zelo
visoko goro. Pokazal mu je vsa kraljestva
sveta in njihovo slavo ter mu rekel: »Vse
to F bom dal, če padeš predme in me
moliš.« Tedaj mu je Jezus rekel: »Pobêri
se, satan, kajF pisano je:
›Gospoda, svojega Boga, môli in njemu
samemu služi!‹« Tedaj ga je hudič púsFl,
in glej, angeli so pristopíli in mu stregli.
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OZNANILA od 1. - 8. 3. 2020
MOZIRJE
Ponedeljek
2. 3.

8.00

za + Elizabeto Rajšter
za + Antona Napotnik

Torek
3. 3.

18.00

za + Tinko Puncer
za + Antonijo Brezovnik (30 dan)

Sreda
4. 3.

8.00

na čast Svetemu Duhu
za + Vida Marolt in Tomaža

Četrtek
5. 3.

18.00

za nove duhovne poklice
za + Deleja Kotnik Mariko

18.00

v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Janeza Dimec (30 dan)
za + Ano Lednik

18.00

za + Marjana Hribršek (obletna)
za + Antona, Cecilijo in Jankota Breičnik
za + Jureta Vombergar (30 dan)

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Franca Pečnik (obletna)
za + Antona Mikek in starše Fužir
za + MaFldo Brezovnik

8.45

za + Napotnikove, Heleno in Janeza Hriberšek
(obletna)

Petek
6. 3.

2. postni petek

Sobota
7. 3.
Nedelja
8. 3.
2020

2. POSTNA
NEDELJA

ŠMIHEL
Nedelja
8. 3. 2020

2. POSTNA
NEDELJA

SOBOTA in NEDELJA, 14. - 15. 3. 2020: Duhovna obnova za prvoobhajance v Šmihelu nad
Mozirjem.
NEDELJA, 15. 3. 2020: Pričetek birmanske devetdnevnice. Birmanci, botri in starši vabljeni pred sv.
birmo devet (9) zaporednih nedelj k sv. maši, kjer bomo skupaj nagovarjali Sv. Duha, naj pride.
NEDELJA, 15. 3. 2020: Dekanijska duhovna obnova za pevce ob 15h.
SOBOTA, 4. 4. 2020: Dekanijsko srečanje za birmance ob 18 uri v Mozirju. Pričevalec: Robi
Friškovec, zaporniški duhovnik.

