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Verouka	ta	teden	ni	zaradi	počitnic.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Maše	ta	teden:	na	pustni	torek	in	v	četrtek	
bo	maša	zjutraj	ob	8h,	na	pepelnično	sredo	
pa	zvečer	ob	18h.	Mašni	nameni,	darovani	za	
torek	in	četrtek,	ko	bi	morale	bi@	maše	
svečer,	so	prestavljeni	na	večerne	maše	v	
tem	tednu.	Če	bi	želeli	kako	drugače,	
sporočite	v	župnišče.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V	sredo,	6.	3.,	je	pepelnica.	Vstopamo	v	
postni	čas.	Na	ta	dan	je	strogi	post	in	zdržek	
od	mesnih	jedi.	Med	mašo,	ki	bo	ob	18.00,	
bo	blagoslov	pepela	in	pepeljenje.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V	postnem	času	vabljeni	k	duhovnim	vajam	v	
vsakdanjem	življenju.	Navodila	najdete	na	
spletni	strani:	
hFps://zupnija-mozirje.si/kategorija/
post-2020/	in	zadaj	v	cerkvi	v	@skani	obliki.		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vabljeni	ob	postnih	petkih	na	postne	
nagovore.	Razpored:	
28.	2.	ob	18h	–	Božje	obljube	v	Svetem	
pismu	o	duhovnem	zdravju	
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.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V	petek,	3.	APRILA	vabljeni	na	slavljenje	v	
župnijsko	cerkev	s	skupino	Svetnik.

GLASNIK 
7. NEDELJA MED LETOM

7.	NEDELJA	MED	LETOM,	LETO	A	
MATEJEV	EVANGELIJ	5,38-48	

Tis@	 čas	 je	 Jezus	 rekel	 svojim	 učencem:	
»Slišali	ste,	da	je	bilo	rečeno:	›Oko	za	oko	
in	 zob	 za	 zob.‹	 Jaz	 pa	 vam	 pravim:	 Ne	
upirajte	 se	 hudobnežu,	 ampak	 če	 te	 kdo	
udari	po	desnem	licu,	mu	nastavi	še	levo.	
In	 če	 se	 hoče	 kdo	 pravda@	 s	 teboj	 in	 @	
vze@	 obleko,	 mu	 pus@	 še	 plašč.	 In	 če	 te	
kdo	sili	eno	miljo	daleč,	pojdi	z	njim	dve.	
Če	te	kdo	prosi,	mu	daj,	 in	če	si	hoče	kaj	
sposodi@	od	tebe,	mu	ne	pokaži	hrbta.	
Slišali	ste,	da	je	bilo	rečeno:	›Ljubi	svojega	
bližnjega	 in	 sovraži	 svojega	 sovražnika.‹	
Jaz	 pa	 vam	 pravim:	 Ljubíte	 svoje	
sovražnike	 in	 molíte	 za	 @ste,	 ki	 vas	
preganjajo,	da	boste	otroci	svojega	Očeta,	
ki	 je	v	nebesih.	On	namreč	daje	 svojemu	
soncu,	 da	 vzhaja	 nad	 hudobnimi	 in	
dobrimi,	 ter	 pošilja	 dež	 pravičnim	 in	
krivičnim.	 Če	 namreč	 ljubite	 @ste,	 ki	
ljubijo	 vas,	 kakšno	 plačilo	 vas	 čaka?	Mar	
tega	 ne	 delajo	 tudi	 cestninarji?	 In	 če	
pozdravljate	 le	 svoje	 brate,	 kaj	 delate	
posebnega?	 Mar	 tega	 ne	 delajo	 tudi	
pogani?	 Bodite	 torej	 popolni,	 kakor	 je	
popoln	vaš	nebeški	Oče.«
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MOZIRJE

Ponedeljek	
24.	2.

8.00 za	+	Fajdiga	Zdravkota	in	Faniko	(obletna)	
za	+	Mileno	Deleja

Torek	
25.	2.

8.00 za	+	Slavkota	Kržišnik	(obletna)	
za	+	Antonijo	Brezovnik

Sreda	
26.	2.

PEPELNICA 18.00 za	+	Antona	France	(obletna)	
za	+	dobrotnika

Četrtek	
27.	2.

8.00 za	+	Janeza	Dimec	
za	+	Jožefo	Kotnik

Petek	
28.	2.

1.	postni	petek 18.00 za	+	Frido	Selišnik	
za	+	Livkove	in	Kramer	Ivana	in	Anico	
za	+	Jožefa	Mavrič

Sobota	
29.	2.

18.00 za	+	Čoparjeve	in	Dobnikove	
za	+	Jakoba,	Ano	in	Jožeta	Pečnik	
za	+	Tonko	Britovšek

Nedelja	
1.	3.		
2020

1.	POSTNA	
NEDELJA

7.00	

10.00

za	žive	in	pokojne	župljane	

za	+	Nežo	in	Matevža	Povše	
za	+	starše	in	Danilota	Glušič	(obletna)	
za	+	v	zahvalo	za	zdravje

ŠMIHEL

Nedelja	
1.	3.	2020

1.	POSTNA	
NEDELJA

8.45 za	+	Janeza,	Ano	in	Marijo	Gostečnik	(obletna)

OZNANILA	od	23.	2.	-	1.	3.	2020

POSTNI	GOVORI	2020	

Že	na	postni	petek	zjutraj	bo	na	spletni	strani	župnije	objavljen	postni	nagovor,	da	si	ga	lahko	
vnaprej	preberete.	Pri	sv.	maši	boste	lahko	vzeli	v	roke	na@snjeno	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,	 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	 prihaja@	 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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