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ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL

GLASNIK
4. VELIKONOČNA - NEDELJA DOBREGA PASTIRJA
OZNANILA

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

Verouk redno po urniku.

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

Otroške šmarnice se berejo:
Na Brdu – Brezje ob 19.00; v
Lokah pri kapeli ob 19.00; na Lepi
Njivi – Završe ob 19.00; v Ljubiji –
Preseka ob 19.00; v Šmihelu pri
Jamniku ob 19.00; v Radegundi
pri Polhu ob 19.30; v Žekovcu ob
20.00; v Trnavčah ob 20.00; v
Mozirju na trgu 18.30; na Gneču
ob 20.00; na Brezju pri cerkvi ob
19.00.
-------------------------------------

V tem tednu obhajamo
birmansko devetdnevnico na
čast Svetemu Duhu. Maše bodo
vsak večer ob 19.00.

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

Srečanje biblične skupine bo v
ponedeljek, 8. 5. ob 20.00.

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

Krs@ v mesecu maju: v nedeljo,
14. 5. ob 10.00 pri maši ali v
soboto, 20. 5. ob 11.00. Priprave
za starše in botre bodo v sredo,
10. 5. ob 20.00.

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

Srečanje birmancev z
birmovalcem bo v četrtek, 11. 5.
ob 18.30 v župnijski cerkvi.

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

Prvo srečanje delavnic osebne in
duhovne ras@ za ženske bo v
Mozirju v sredo, 24. 5. 2017 ob
18.30 v župnijskih prostorih. Vodi
s. Meta Potočnik. Prijavite se pri
Alenki Brezovnik na 040 316 248
ali župniku.
-----------------------------------

Moške vabimo, da se prijavite na
odmik za moške, ki bo v Šmihelu
nad Mozirjem med 26. – 28. 5.

Evangelij 4. velikonočne nedelje
(Jn 10,1-4)
Resnično, resnično, povem vam: Kdor ne
pride v ovčji hlev skozi vrata, ampak prileze
drugod, ta je tat in ropar. Kdo pa pride skozi
vrata, je pas[r ovác. Njemu vratar odpre in
ovce poslušajo njegov glas in on svoje pokliče
po imenu in jih vodi ven. Kadar svoje ovce
izpus[, gre pred njimi in ovce gredo za njim,
ker poznajo njegov glas.
OBNOVA MOZIRSKE KAPLANIJE
Obnova strehe (popravilo lesenih delov
ostrešja, nova kri[na, žlebovi, izolacija,…) in
fasade (popravilo napak, odstranitev talnega
zidu, obnova oken, vrat, nov oplesk, …)
Mozirske kaplanije, kot jo je določil zavod za
kulturno dediščino, se bo začela predvidoma
po 15. maju, odvisno od vremena. Postavili
se bodo odri in tudi cesta mimo kaplanije bo
zaradi tega delno zoožena. Hvala vsem, ki ste
ali še boste darovali v ta namen. Vse lastnike
gozdov prosim, da če lahko, darujete nekaj
lesa za ostrešje in streho. Izvajalca obnove
bosta podjetji Lima in Slemenšek.
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OZNANILA

teden od 7. do 14. 5. 2017

MOZIRJE
Ponedeljek
8. 5.

19.00

za + Markota Orel (obletna)

Torek
9. 5.

19.00

za + Zoﬁjo Špeh

Sreda
10. 5.

19.00

za + Ernesta in Slavko Počivalnik

Četrtek
11. 5.

19.00

za + Jekšetove in Jožico (obletna)
za + Nado Turnšek (30 dan)

Petek
12. 5.

Sv. Leopold
19.00
Mandič, duhovnik

za + bratrance France
za + Mar[no Budna (30 dan)
za + Antona Napotnik

Sobota
13. 5.

Fa[mska Božja
Ma[

10.00

za birmance in njihove družine

19.00

za + Mar[na Zajc
za + Mariko Deleja Kotnik

Nedelja
14. 5.
2017

5. VELIKONOČNA
NEDELJA

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + starše Marijo in Antona Bastl
za + Cveto Remše
za + Matjaža Beričnik

ŠMIHEL
Petek
12. 5.

Sv. Leopold
17.00
Mandič, duhovnik

za + Ferdinanda Visočnik

Nedelja
14. 5. 2017

5. VELIKONOČNA
NEDELJA

za + Jezerčke in Čuježeve

8.45

Razpored dogodkov za naprej:
3. 6. – zaključni izlet za birmance in animatorje
4. 6. – BINKOŠTI, zaključna veroučna sv. maša ob 10.00
10. 6. – zaključek skavtskega leta stega Mozirje 1 ob 15.00 v Šmihelu nad Mozirjem
11. 6. – lepa nedelja v Mozirju in Šmihelu nad Mozirjem (10.00)
18. 6. – lepa nedelja na Lepi Njivi (10.00)
18. 6. – sv. maša na Mozirski planini ob začetku paše (12.00)
25. 6. – lepa nedelja pri sv. Radegundi (10.00)
26. - 30. 6. - Oratorij v Lepi Njivi
2. 7. – lepa nedelja v Ljubiji (10.00)
3. - 7. 7. - Oratorij v Mozirju
9. 7. – lepa nedelja na Brezju (10.00)
16. 7. – sv. maša na Mozirski planini ob 12.00 (obletnica posve[tve)
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