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GLASNIK
VELIKA NOČ
OZNANILA

------------------------------------------

Verouka jutri, na velikonočni
ponedeljek, ne bo, nato pa redno.

------------------------------------------

Na velikonočni ponedeljek bodo sv.
maše ob 8.00 na pokopališču Oljnek
v kapeli Vstalega Kristusa in ob 10.00
na Lepi Njivi in pri sv. Radegundi.
------------------------------------------

V torek, 18. 4. bodo priprave na
krste ob 19.30. Obvezne so za starše
in botre. KrsC bodo v soboto, 22. 4.
ob 11.00 in v nedeljo, 23. 4. ob 10.00
med mašo, po izbiri.
------------------------------------------

V četrtek, 20. 4. bo srečanje moške
skupine Možje sv. Jurija ob 19.30.
------------------------------------------

V soboto, 22. 4., na predvečer
Jurijevega, bo v župnijski cerkvi ob
20.00 koncert za trobento in orgle
Miklavža Pintarja in Barbare Mirkac.
------------------------------------------

Naslednja nedelja je Jurijeva
nedelja, slovesna sv. maša bo ob
10.00.

------------------------------------------

Razpored dogodkov za naprej:
30. 4.: slavje prvega sv. obhajila:
10.00h
1. 5.: maša na Mozirski planini:
12.00h
1. 5.: pričetek Šmarnične pobožnosC
7. 5.: praznovanje Florijanove nedelje
v Šmihelu nad Mozirjem
7. 5.: praznovanje obletnic porok ob
15.00h
13. 5.: sv. birma ob 10.00h
26. – 28. 5.: odmik za moške v

Velikonočni evangelij
(Jn 20,1-9)
Prvi dan tedna je Marija Magdalena
zgodaj, ko je bila še tema, šla h grobu
in videla, da je kamen od groba
odvaljen. Tekla je torej in prišla k
Simonu Petru in k drugemu učencu, ki
ga je Jezus ljubil, in jima rekla:
»Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo,
kam so ga položili.« Peter in oni drugi
učenec sta se torej odpravila in šla h
grobu. Skupaj sta tekla, pa je oni drugi
učenec prehitel Petra in prvi prišel h
grobu. Sklonil se je in videl na tleh
povoje – vendar ni vstopil. Tedaj je
prišel Simon Peter, ki je šel za njim, in
je stopil v grob. Videl je, da so povoji
na tleh in da prCč, ki je bil na njegovi
glavi, ni ležal med povoji, ampak
posebej, zvit na drugem mestu. Tedaj
pa je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je
prišel h grobu, in je videl in veroval.
Nista še namreč umela pisma, da mora
vstaC od mrtvih.
Blagoslovljene in upanja polne
Velikonočne praznike.
Župnik s sodelavci!
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OZNANILA

velikonočna osmina - 16. do 23. 4. 2017

MOZIRJE
Ponedeljek
17. 4.

Velikonočni
ponedeljek

8.00
10.00

za + Vratanar Vero in Antona
(Oljnek)
za + Ano Gregorc
(Lepa Njiva)

Torek
18. 4.

19.00

za + Nado Turnšek (8 dan)

Sreda
19. 4.

8.00

za + Anico Poljanšek (zadušnica)

Četrtek
20. 4.

20.00

za + MarCno Budna (8 dan)
za + Levčeve in mamo (obletna)

Petek
21. 4.

20.00

za + kanonika Jožeta Goličnik (obletna)
za + Mavrič Franca in Marijo
za + Kreševe starše in brata Jožeta

Sobota
22. 4.

20.00

za + Matjaževe: Dorija, Heleno in Jožeta
za + Marijo in Antona Ramšak
za + Marijo in Edija Jurjevec

BELA NED.
- Jurijeva
nedelja
božjega
usmiljenja

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Janeza Pečnik (30 dan)
za + Gnader Faniko in Staneta (obletna)
za + Janeza Rženičnik

Ponedeljek
17. 4.

Velikonočni
ponedeljek

10.00

za + Markota Orel in Zg. Brezonkove
(sv. Radegunda)

Nedelja
23. 4. 2017

BELA
NEDELJA

8.45

za + teto Micko in Lenco Rozoničnik

Nedelja
23. 4.
2017

ŠMIHEL

OBNOVA MOZIRSKE KAPLANIJE
Kot je bilo že oznanjeno, bomo letos maja in junija obnavljali zunanjščino kaplanije,
stavbe, ki je eden izmed najpomembnejših kulturnozgodovinskih spomenikov v
Mozirju in v kateri deluje tudi župnijska Karitas. Po navodilih zavoda za varstvo
kulturne in naravne dediščine bomo obnovili streho in fasado z okni. Hvala vsem za
vaše darove. Še vedno jih lahko prinesete v župnišče, oddate v puščico ali nakažete
na TRR župnije Mozirje, Cesta na Vrhe 2: 0242-6025-3716-450 Kdor lahko daruje v
lesu, lepo povabljen, kajC popraviC treba tudi lep del ostrešja. Bog povrni.
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