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GLASNIK
VELIKA NOČ
Verouk redno po
urniku od torka
naprej.
-----------------

Na velikonočni
ponedeljek, 2. 4.,
bodo sv. maše ob 8.00
na Oljneku v kapeli
Vstalega Kristusa na
pokopališču in ob
10.00 na Lepi Njivi in
pri sv. Radegundi.
-----------------

Bralni klub ima
srečanje v torek, 3. 4.
ob 20h.
-----------------

Sestanek za starše
prvoobhajancev bo v
četrtek, 5. 4. ob 19.30.
-----------------

Srečanje biblične
skupine v četrtek, 5. 4.
ob 20h.
-----------------

Odmik za ženske bo v
Šmihelu od petka, 6.
4. od 19h do sobote,
7. 4. do večera. Prijave
Alenki Brezovnik: 040
316 248 in v župnišču.
-----------------

Prvi četrtek in prvi
petek.

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

Sv. krsS v mesecu
aprilu v nedeljo, 22. 4.
ob 10h in v soboto,
28. 4. ob 11h. Priprave
za starše in botre
bodo v četrtek, 12. 4.
ob 19.30.

Evangelij Velike noči, leto B
(Jn 20,1-9)
Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj,
še v temi, h grobu in je videla, da je kamen odstranjen od
groba. Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in k
drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla:
»Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga
položili.« Peter in óni drugi učenec sta šla ven in se
odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi
učenec Petra prehítel in prvi prišel h grobu. Sklônil se je
in videl povôje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je
prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob.
Videl je povôje, ki so ležali tam, in prSč, ki je bil na
Jezusovi glavi, a ne ob povôjih, temveč posebej zvit na
drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je
prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. Nista še namreč
razumela Pisma, da mora Gospod vstaS od mrtvih.

Križ je prazen. Grob je prazen. Jezus živi!
Ob Veliki noči vam želim obilje veselja, miru srca in
odnosov ter blagoslova. Vaš župnik Sandi.
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OZNANILA od 1. - 8. 4. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
2. 4.

Velikonočni
ponedeljek

8.00
10.00

za + Franc in Antonija Pečnik
(Oljnek)
po namenu
(Lepa Njiva)

Torek
3. 4.

19.00

za + Ivana Hribernik

Sreda
4. 4.

8.00

v čast Svetemu Duhu

Četrtek
5. 4.

19.00

za nove duhovne poklice
za + Kreševe starše in brata Jožeta (obletna)
za mamino in Joštovo zdravje

Petek
6. 4.

19.00

v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Ramšak Marijo in Antona
za + starše Vodovnik

Sobota
7. 4.

19.00

za + starše Janžovnik in brata
za + MarSna Gostečnik
za + Jožeta in Marijo Hrastnik

2. VELIKONOČNA
NEDELJA – BELA
NEDELJA

7.00

za žive in pokojne župljane
za + Raiota Šolar

10.00

za + Petkovske
za + Sretena Stanojković in starše Krebs

Velikonočni
ponedeljek

10.00

za + Marijo Gostečnik
(sv. Radegunda)

17.00

za + Bajdelnovi

8.45

za + Hriberski

Nedelja
8. 4.
2018

ŠMIHEL
Ponedeljek
2. 4.
Petek
6. 4.
Nedelja
8. 4.
2018

2. VELIKONOČNA
NEDELJA – BELA
NEDELJA

V Mozirju in Šmihelu imam župnik naročenih sv. maš za vsaj pol leta vnaprej.
Zasedene termina pa za 2 meseca. Zato ne morem vedno ustreči vsem, ki bi
želeli v točno določenem terminu sv. mašo, prav tako se na to, da opravim
naročeno sv. mašo, čaka nekaj časa. Verujem pa, da Bog usmiljeno pogleda na
darovalca in pomaga ne glede na točen termin sv. maše. Hvala za potrpežljivost.
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