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GLASNIK
6. VELIKONOČNA NEDELJA
OZNANILA
-------------------------------------

Verouk redno po urniku.

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

Pred nami je križev teden. Prvi
trije dnevi so prošnji dnevi.
Jutri, v ponedeljek, bo maša na
Brezju, v torek na Lepi Njivi in
v sredo v Ljubiji. Vse maše
bodo zjutraj ob 9 uri. Pri fari
maše redno po urniku.
-------------------------------------

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.

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

V četrtek, 25. maja, je praznik
Gospodovega vnebohoda.
Maša bo ob 8.45 v Šmihelu ter
ob 10 uri dopoldne in ob 19 uri
zvečer v Mozirju.

Evangelij 6. velikonočne nedelje
(Jn 14,15-21)

Ako me ljubite, ohraníte moje zapovedi. In jaz
bom prosil Očeta in vam bo dal drugega
Tolažnika, da ostane pri vas vekomaj, Duha
resnice, ki ga svet ne more prejeV, ker ga ne vidi
in tudi ne pozna; vi pa ga poznate, zakaj prebiva
pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapusVl sirot;
prišel bom k vam. Še malo in svet me ne bo več
videl; vi pa me boste videli, zakaj jaz živim in vi
boste živeli. V Vstem času boste spoznali, da sem
jaz v svojem Očetu in vi v meni in jaz v vas. Kdor
ima moje zapovedi in jih spolnjuje, ta me ljubi; a
kdor ljubi mene, ga bo ljubil moj Oče in ga bom
ljubil jaz in se mu razodel.«

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

Naslednjo nedeljo, 28. 5., bo
sv. maša tudi pri sv.
Radegundi ob 8.45.

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

Moške vabimo, da se do
četrtka prijavite na odmik za
moške, ki bo v Šmihelu nad
Mozirjem med 26. – 28. 5.
2017.

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

Kaj so prošnji dnevi, ki jih obhajamo ob zaključku
velikonočnega časa? To so trije dnevi pred
praznikom Gospodovega Vnebohoda, ko še
posebej prosimo za blagoslov poljskih del in
blagoslov drugega človeškega dela, za odvrnitev
naravnih nesreč oz. varstvo pred naravnimi
ujmami, za odvrnitev vojske in drugih sVsk ter
prosimo za lepo, primerno vreme in za dobro
leVno. Pri nas prosimo za te milosV tudi ob lepih
nedeljah, ko obhajamo procesije.
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OZNANILA

teden od 14. do 21. 5. 2017

MOZIRJE
Ponedeljek
22. 5.

prošnji dan

8.00

za + starše Gnader in 2 sina

9.00

po namenu
(Brezje)

Torek
23. 5.

prošnji dan

9.00
19.00

za + Ano Gregorc
(Lepa Njiva)
za + Zagradiške in Frančiško

Sreda
24. 5.

prošnji dan

8.00

za + starše Tratnik, 2 sina in Marijo Žunter

9.00

po namenu
(Ljubija)

Četrtek
25. 5.

GOSPODOV
VNEBOHOD,
slovesni praznik

10.00

za + Alojza in Veroniko Cajner

19.00

za + Rahota Šolar
za + Dobnik Heleno in Jožeta

Petek
26. 5.

sv. Filip Neri,
duhovnik

19.00

za + Ano Gregorc
za + starše Urbanc in Napotnik in brata
MarVna
za + Franca in Marijo Jurko (obletna)

19.00

za + Boži Podsedenšek (8 dan)
za + Franca Korošec (obletna)
za + Marijo in Stanislava Pečnik (obletna)
za + Franca Novak (obletna)

7. VELIKONOČNA
NEDELJA

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Ano Praprotnik
za + Franca in Ano Predovnik (obletna) in +
Pleščeve
za + Točajeve in Marijo (obletna)

Četrtek
25. 5.

GOSPODOV
VNEBOHOD,
slovesni praznik

8.45

za + Terezijo Goličnik

Nedelja
28. 5.
2017

7. VELIKONOČNA
NEDELJA

8.45

za + Marija Gostečnik
(sv. Radegunda)

Sobota
27. 5.

Nedelja
28. 5.
2017
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