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GLASNIK
BINKOŠTNA NEDELJA
Verouk redno po urniku.
-----------------

Ženska skupina za duhovno
rast ima srečanje v
ponedeljek, 21. 5. ob 18.30
v veliki učilnici.
-----------------

Seja Župnijskega
pastoralnega sveta bo v
četrtek, 24. 5. ob 19.30 uri.
K seji vabim tudi ključarje
vseh cerkva, ki se nam naj
pridružijo ob 20 uri.
-----------------

KrsH v mesecu juniju: v
nedeljo, 10. 6. ob 10.00 pri
maši ali v soboto, 9. 6. ob
11.00. Priprave za starše in
botre bodo v četrtek, 7. 6.
ob 19.30.
-----------------

Naslednja nedelja je lepa
nedelja v Mozirju, kjer bo
procesija po 10h sv. maši in
v Šmihelu, kjer bo procesija
po 9h sv. maši.
-----------------

Župnijska Karitas: v maju
pričakujemo novo dobavo
EU hrane: moko, mleka,
testenine, olje, ﬁžol,
pelate, riž. Prijavite se pri
Danici Verbuč: 040 135 221
-----------------

3. 6. – lepa nedelja pri sv.
Radegundi ob 10h in na
Lepi Njivi ob 15h
10. 6. – lepa nedelja v
Ljubiji ob 15h
17. 6. – lepa nedelja na
Brezju ob 15h (p. Toni
Brinjovc)

Prvo berilo binkoštne nedelje, leto B
(Apd 2,1-11)
Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem
kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal
silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali.
Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se
razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili
napolnjeni s SveHm Duhom in začeli so govoriH v tujih
jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjaH. V Jeruzalemu
so tedaj prebivali Judje, pobožni možje iz vseh narodov
pod nebom. Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala
množica ljudi. Vsi so bili iz sebe, ker jih je vsakdo slišal
govoriH v svojem jeziku. Strmeli so, se čudili in govorili:
»Glejte, ali niso vsi H, ki govorijo, Galilejci? Kako, da jih
slišimo vsak v svojem maternem jeziku? ParH, Médijci in
Elámci in HsH, ki prebivamo v Mezopotámiji, Judêji in
Kapadókiji, v Póntu in Aziji, v Frígiji in Pamgliji, v Egiptu
in v libijskih krajih blizu Ciréne, in mi iz Rima, ki se zdaj
mudimo tukaj, Judje in spreobrnjenci, Krečáni in Arabci
– vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika
Božja dela!«
Evangelij binkoštne nedelje, leto B
(Jn 15,26-27;16,12-15)
Kadar pa pride Tolažnik, ki vam ga bom jaz poslal od
Očeta, Duh resnice, ki izhaja od Očeta, bo on pričeval o
meni. Pa tudi vi boste pričevali, ker ste od začetka pri
meni. Še mnogo vam imam povedaH, a zdaj bi še ne
mogli nosiH. Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo vodil k
popolni resnici; ne bo namreč govoril sam od sebe,
temveč bo govoril, kar bo slišal, in vam bo oznanjal
prihodnje reči. On bo poveličal mene, ker bo jemal iz
mojega in oznanjal vam. Vse, kar ima Oče, je moje; zato
sem rekel, da bo jemal iz mojega in oznanjal vam.
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OZNANILA od 20. - 27. 5. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
21. 5.

8.00

za + Vrhovnikove in Ivana Brezovnik (obletna)
za + Franca Podvratnik

Torek
22. 5.

19.00

za + starše Brezovnik in Franca Zidarn
v zahvalo nadangelu Mihaelu in za zdravje v
družini

Sreda
23. 5.

8.00

v zahvalo Sv. Duhu
za + Kolarjeve

19.00

za + Marovtove in Jožeta
za + starše in Antona Podvratnik (obletna)
za + KrisHno Zlovše

19.00

za + Jožeta Pinculič
za + Ano in Francija Praprotnik
za + Alojza Janko

Četrtek
24. 5.

MARIJA MATI
CERKVE,
Praznik

MARIJA
POMOČNICA
KRISTJANOV,
Praznik

Petek
25. 5.
Sobota
26. 5.

Sv. Filip Neri,
duhovnik

19.00

za + Janeza Rženičnik
za + Zinko in Franca Breznik in + Vozlove
za + Franca in Marijo Janko
za + Franca Černivšek

Nedelja
27. 5.
2018

SVETA TROJICA

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Točajeve in Marijo (obletna)
za + Pavla Port
za + Franca Novak (obletna)

ŠMIHEL
Ponedeljek
21. 5.

MARIJA MATI
CERKVE, praznik

9.00

za + Frančiško Leskovšek
za + Ferdinanda Visočnik

Nedelja
27. 5. 2018

SVETA TROJICA

9.00

za + Marijo Gostečnik
za + Franca Goličnik

Zaradi evropske uredbe o varstvu podatkov, ki začne veljaH 25. maja, ne smemo več brez
pisne privolitve darovalca objaviH na spletu - župnijska internetna stran - mašnih
namenov. Če to uredbo kršimo, je dolžna župnija plačaH kar precejšnjo globo. Ker je
nemogoče od vsakega darovalca dobiH dokumenHrano soglasje za objavo namena, ki ga
je potrebno arhiviraH, na spletni strani župnije Mozirje/Šmihel ne bomo več objavljali
oznanil v delu, ki se Hče mašnih namenov za prihodnji teden. Lahko pa jih vzamete v
Hskani obliki v cerkvi, kjer se interno razdelujejo oznanila.

