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GLASNIK
BINKOŠTI
OZNANILA

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

Veroučno leto je zaključeno.

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

Jutri, na binkoštni ponedeljek,
NE BO maše na Lepi Njivi, ker
bo župnik odsoten, na romanju
s sošolci duhovniki. Hvala za
razumevanje in potrpljenje.
---------------------------------

V soboto, 10. 6. bo zaključek
skavtskega leta stega Mozirje 1
ob 15.00 v Šmihelu nad
Mozirjem. Vabljeni skavE,
starši, skavtske družine in
bratovščina Mozirje.
---------------------------------

Naslednjo nedeljo, 11. 6. bo
lepa nedelja ob 10.00 tako v
Mozirju kot v Šmihelu nad
Mozirjem.

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

Dekanijsko srečanje
ministrantov bo v soboto, 17.
6. v Lučah. MinistranE,
pšrijavite se mi do naslednje
nedelje, 11. 6.

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

49. vseslovensko romanje
bolnikov, invalidov in ostarelih
na Brezje bo v soboto, 17. 6.
2017. Avtobus gre iz Mozirja iz
avtobusne postaje ob 6.45.
Priporočen prispevek za
pokritje stroškov, za Este, ki
zmorete, je 20 €. Prijavite se
do ponedeljka, 12. 6. Mariji
Janko na tel.: 031 400 992.
---------------------------------

Srečanje za ostarele in bolne
bo v Mozirju v nedeljo, 18. 6.
ob 15.00.

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

BINKOŠTI: 1. berilo
(Apd 2,1-11)

Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem
kraju. Tedaj je nastal nenadoma z neba šum,
podoben bližajočemu se silnemu viharju, in je
napolnil vso hišo, kjer so sedeli. Prikazali so se jim
jeziki kakor plameni, ki so se porazdelili ter obstali
nad slehernim po eden. In napolnjeni so bili vsi s
SveEm Duhom in so začeli govoriE v drugih jezikih,
kakor jim je dajal Duh, da so govorili. Bili so pa v
Jeruzalemu Judje izmed vsakega naroda pod
nebom, bogaboječi možje. Ko je ta glas nastal, se je
zbrala množica in se zavzela, ker jih je vsak slišal
govoriE v svojem jeziku. Vsi so strmeli in se čudili
ter govorili: »Glejte, ali niso vsi E, ki govoré,
Galilejci? Kako da mi slišimo vsak svoj jezik, v
katerem smo se rodili: ParE, Medi in ElamiE in
kateri smo iz Mezopotamije in Judeje in
Kapadocije, Ponta in Azije, iz Frigije in Pamﬁlije,
Egipta in libijskih krajev pri Cireni in mi iz Rima,
Judje in spreobrnjenci, Krečani in Arabci? Slišimo
jih v naših jezikih oznanjaE velika božja dela.«

Oratorij 2017
bo letos
v Mozirju od 3. – 7. junija;
v Lepi Njivi od 26. – 30. junija.
Prijavnice so na razpolago v župnišču in cerkvi.
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OZNANILA

teden od 4. do 11. 6. 2017

MOZIRJE
Ponedeljek
5. 5.

8.00

po namenu

Torek
6. 5.

19.00

za + MaEldo Brezovnik

Sreda
7. 5.

8.00

v čast Svetemu Duhu

Četrtek
8. 6.

19.00

za + Jozota Garić
za + Blažič Miha (obletna) in starše

Petek
9. 6.

19.00

za + Birževske
za + Gostečke starše in Ivanko Prislan

Sobota
10. 6.

19.00

za + Dejana Janžovnik in Franca Florjanc
za + Janeza Mikek in za zdravje
za + Angelo Kresnik

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + starše Prislan
za + 2 starše Janžovnik in Ivana Pečnik
v zahvalo nadangelu Mihaelu in za zdravje

10.00

za + Rženičkega očeta

Nedelja
11. 6.
2017

MARIJA, MATI
CERKVE
praznik

SVETA TROJICA

ŠMIHEL
Nedelja
11. 6.
2017

SVETA TROJICA

Dogodki v prihodnje:
18. 6. – lepa nedelja na Lepi Njivi ob 10.00
18. 6. – sv. maša na Mozirski planini ob začetku paše ob 12.00
18. 6. – sv. maša z bolniškim maziljenje za bolne in ostarele ob 15.00 v Mozirski žup. cerkvi
in srečanje
25. 6. – lepa nedelja pri sv. Radegundi ob 10.00
2. 7. – lepa nedelja v Ljubiji ob 10.00
9. 7. – lepa nedelja na Brezju ob 10.00
23. 7. – sv. maša na Mozirski planini ob 12.00
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