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GLASNIK
BELA NEDELJA
Verouk redno po urniku.
Maše so ta teden vse ob
19h, zjutraj maš ni.
-----------------

Srečanje Frančiškovega
svetnega reda danes, 8. 4.
ob 15h v veroučni učilnici.
-----------------

V tem tednu bo priprava
na prvo sv. obhajilo. S
prvoobhajanci in njihovimi
družinami se bomo
srečevali vsak dan pri sv.
maši ob 19h.
-----------------

Srečanje Skavtske
bratovščine I. bo v
ponedeljek, 9. 4. ob 20h.
-----------------

Srečanje moške skupine bo
v torek, 10. 4. ob 20h.
-----------------

Naslednjo soboto bodo
srečanja birmanskih
skupin.
-----------------

V nedeljo, 15. 4., bo ob
10h v Mozirju prvo sv.
obhajilo.
-----------------

Sv. krsJ 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.
-----------------

Sestanek za vse Šmihelske
župljane glede razporeda
sv. maš in drugih obredov
v župniji Šmihel bo v
petek, 13. 4. ob 16.00 v
veroučni učilnici.

Evangelij 2. velikonočne, bele nedelje, leto B
(Jn 20,19-31)
Pod noč 'stega dne, prvega v tednu, ko so bila vrata
tam, kjer so se učenci zadrževali, iz strahu pred Judi
zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel:
»Mir vam bodi!« In ko je to rekel, jim je pokazal roke in
stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda.
Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je
Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to
izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega
Duha! Katerim grehe odpus'te, so jim odpuščeni;
katerim jih zadržite, so jim zadržani.«
Tomaža, enega izmed dvanajstérih, ki se je imenoval
Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi
učenci so mu torej pripovedovali: »Gospoda smo
videli.« On pa jim je rekel: »Če ne vidim na njegovih
rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od
žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne
bom veroval.«
Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z
njimi. Jezus je prišel pri zapr'h vra'h, stopil mednje in
jim rekel: »Mir vam bodi!« Potem je rekel Tomažu:
»Polôži svoj prst sèm in poglej moje roke! Daj svojo roko
in jo polôži v mojo stran in ne bodi neveren, ampak
veren.« Tomaž mu je odgovóril in rekel: »Moj Gospod in
moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ?
Blagor 's'm, ki niso videli, pa verujejo!« Jezus je vpričo
svojih učencev stóril še veliko drugih znamenj, ki niso
zapisana v tej knjigi; ta pa so zapisana, da bi vi verovali,
da je Jezus Mesija, Božji Sin, in da bi s tem, da vérujete,
imeli življenje v njegovem imenu.
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OZNANILA od 8. - 15. 4. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
9. 4.

19.00

po namenu

Torek
10. 4.

19.00

za + Pavlo Ivanuša

19.00

po namenu

Četrtek
12. 4.

19.00

za + Faniko Punčuh (8 dan)
za + Špeh Zoﬁjo in po namenu
za + Ano Jakopin

Petek
13. 4.

19.00

za + Navodnikove
za + Franca in Ano Praprotnik
za + Trogar Riharda in Jožeta

Sobota
14. 4.

19.00

za + Franca Irman (obletna)
za + Franca Beričnik
za + Angelo Reberšak (30 dan)

7.00

za žive in pokojne župljane
za + Skornšek Milico
za + Brinovšek Emilijo (obletna)

10.00

za + Jožeta in Ivanko Trogar (obletna)

17.00

za + Ferdinanda Visočnik

8.45

za + Ivana Gostečnik (obletna) in + sorodnike

Sreda
11. 4.

Nedelja
15. 4.
2018

Sv. Stanislav, škof
in mučenec

3. VELIKONOČNA
NEDELJA

ŠMIHEL
Petek
13. 4.
Nedelja
15. 4. 2018

3. VELIKONOČNA
NEDELJA

21. 4.: dekanijsko srečanje molilcev za
duhovne poklice v Gornjem Gradu: 15h.
22. 4.: Jurijeva nedelja, slavje ob 10.00
1. 5.: sv. maša na Mozirski planini: 12.00
1. 5.: pričetek Šmarnične pobožnos'
3. – 11. 5.: devetdnevnica na čast Sv.
Duhu v pripravi na birmo
5. 5.: romanje in izlet za birmance
6. 5.: praznovanje Florijanove nedelje v
Šmihelu nad Mozirjem
6. 5.: praznovanje obletnic porok ob
15.00

12. 5.: sv. birma ob 10.00
17. 5.: priprave za starše in botre na sv. krst ob
19.30
18. – 20. 5.: odmik za moške v Šmihelu
19. 5. – sv. krs' ob 11h
20. 5.: Binkoš' – sv. krs' pri sv. maši ob 10h
20. 5.: srečanje za ostarele in bolnike ob 15h v
Mozirju
21. 5.: srečanje za ostarele in bolnike ob 10h v
Šmihelu
27. 5. – lepa nedelja v Mozirju in Šmihelu nad
Mozirjem
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