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ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL

GLASNIK
5. POSTNA - TIHA NEDELJA
OZNANILA
- Danes, v nedeljo, 2. 4.
popoldne, ni romanja v
Šmarje zaradi premajhne
udeležbe.
- Verouk redno po urniku.
- K spovedi lahko pridete vsak
dan pred mašo. Posebni čas
za spoved bo naslednji petek,
7. 4., ko bodo v spovednici p.
frančiškani od 18.00 – 19.00
in naslednjo soboto, 8. 4., ko
bodo v spovednici p.
frančiškani od 7.30 – 9.00. V
soboto zvečer bo od 16.00 –
19.00 spovedoval domači
župnik. Ob nedeljah pred
10.00 mašo ni spovedi, lahko
pa pridete k spovedi po maši,
ko bo župnik na razpolago v
spovednici.
- Spoved za veroučence:
3. razred: ponedeljek, 3. 4.
ob 18.30; 4. razred: torek, 4.
4. ob 18.00; 5. razred: torek,
4. 4. ob 18.30. 6. razred:
sreda, 5. 4. ob 18.00. 7.
razred: sreda, 5. 4. ob 18.30;
8. razred: četrtek, 6. 4. ob
18.00; 9. razred: četrtek, 6. 4.
ob 18.30; Šmihel: petek. 7. 4.
ob 16.00.
- V ponedeljek, 3. 4., bo takoj
po spovedi ob 19.00 ali par
minut kasneje sestanek za
starše prvoobhajancev v
župnijski dvorani. Dogovorili
se bomo vse glede prvega sv.
obhajila in priprave nanj.

Evangelij 5. postne nedelje (Jn 11,25-26)
Jezus ji je rekel: »Jaz sem vstajenje in življenje: kdor
vame veruje, bo žível, tudi če umre; in vsakdo, ki živi in
vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to?«
OZNANILA
- Biblična skupina ima srečanje v ponedeljek, 3. 4. ob
20.00.
- Bralni klub ima srečanje v torek, 4. 4. ob 20.00.
- Zaključno predavanje dr. Karla Gržana za to sezono
bo v sredo, 5. 4. ob 18.00. Tema: O pomenu smeha in
dobre volje: naše predelane (med)osebne drame so
dobra snov za najboljše komedije.
- Duhovne vaje v vsakdanjem življenju – dobimo se v
sredo, 29. 3. ob 19.00.
- Ogled drugega dela ﬁlma o sv. Petru bo v četrtek, 6.
4. ob 19.30 v župnijski dvorani.
- Prvi četrtek, češčenja zaradi spovedovanja otrok v
cerkvi ne bo. Prvi petek, obisk bolnikov.
- Vabljeni vsak petek v postnem času ob 8.00 zjutraj v
župnijsko cerkev k molitvi hvalnic. V postu vabljeni k
molitvi križevega pota, vsak petek ob 18.30 v
župnijski cerkvi. Vabljeni na postni nagovor v petek,
7. 4., ko nas bodo pri maši ob 19.00 nagovorili p.
frančiškani.
- Naslednja nedelja je cvetna nedelja. Blagoslov
snopov in butar bo ob 10.00 uri pred cerkvijo (v
primeru dežja v cerkvi), nato sledi sv. maša. Oljčne
vejice bodo v mrzli lopci.
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OZNANILA 5. postnega tedna

(2. - 9. 4. 2017)

MOZIRJE
Ponedeljek
3. 4.

8.00

Torek
4. 4.

19.00 za + Potočnik Jožeta, Ano in brata Mirka

Sreda
5. 4.

8.00

Četrtek
6. 4.

19.00 za nove duhovne poklice
za + Franca in Antonijo Pečnik

Petek
7. 4.

19.00 v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Napotnikove in Darkota
za + Franca in Zinko Breznik in + Vozlove

Sobota
8. 4.

19.00 za + Dejana Janžovnik
za + starše Ivana in Antonijo Čopar in Tončko
za + Celinškove: Ivanko, Marjo in Franca

Nedelja
9. 4.
2017

CVETNA
NEDELJA

7.00

v čast sv. Jožefu

v čast Svetemu Duhu

za žive in pokojne župljane

10.00 za + Staneta Gnader (8 dan)
za + Olgo Rogel in Škrubove starše
za + Ano Praprotnik

ŠMIHEL
Petek
7. 4.
Nedelja
9. 4.
2017

17.00 za + Marijo Gostečnik (30 dan)
CVETNA
NEDELJA

8.45

za + Medvedovega očeta in Heleno Kosar (obletna)

Dogodki v mesecu aprilu:
9. 4.: obhajanje cvetne nedelje; 10. – 15. 4.: Veliki teden (slavja velikonočnega
tridnevja se obhajajo v Mozirju vsak dan ob 20.00); 16. 4.: Velika noč; 17. 4.:
velikonočni ponedeljek; 22. 4.: krsj ob 11.00; 22. 4.: blagoslov gasilskega vozila ob
16.00; 22. 4.: koncert za orgle in trobento v župnijski cerkvi v Mozirju ob 20.00; 23. 4.:
Jurijeva nedelja, slavje ob 10.00, pri maši krsj; 24. – 28. 4.: priprava na prvo sv.
obhajilo; 30. 4.: slavje prvega sv. obhajila ob 10.00.

