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GLASNIK
5. VELIKONOČNA NEDELJA
Verouk redno po urniku od četrtka.
-------------

Maše bodo v ponedeljek, 1. 5., na
praznik sv. Jožefa delavca ob
10.00 v farni cerkvi in ob 12.00 na
planini v kapeli Jezusa Dobrega
PasErja. V sredo bo maša zjutraj
ob 7h. Od četrtka naprej, ko
začnemo z birmansko
devetdnevnico v čast Svetemu
Duhu, pa vsak večer ob 19.00,
vse do birme, ki bo 12. 5. 2017.
-------------

Ob kapelah in znamenjih se bodo
brale otroške šmarnice od 1.
maja naprej. Šmarnice lahko
vzamete jutri, v ponedeljek, 30.
4. v župnišču.
-------------

Sestanek za starše birmancev bo
v četrtek, 3. 5., ob začetku
devetdnevnice, takoj po sv. maši.
-------------

V soboto, 5. 5., bo izlet za
letošnje birmance, 9. razred.
Prijavite se čimprej.
-------------

Obletnice porok bodo letos na
prvo nedeljo v maju, 6. 5. ob 15h.
Vsi, ki bi radi v župnijski cerkvi
obnovili poročne obljube, in
imate obletnico na 5, 10, 15,
20, ... let, se prijavite v župnišču.
-------------

Naslednja nedelja je tudi
Florijanova, maša za in z gasilci
bo v Mozirju ob 10h.
-------------

KrsE v mesecu maju: v nedeljo,
20. 5. ob 10.00 pri maši ali v
soboto, 19. 5. ob 11.00. Priprave
za starše in botre bodo v četrtek,
17. 5. ob 19.30.

Evangelij 5. velikonočne nedelje, leto B
(Jn 15,1-8)
TisE čas je Jezus rekel svojim učencem: »Jaz
sem prava vinska trta in moj Oče je
vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi
sadu, odstrani; in vsako, ki rodi sad, otrebi, da
rodi še več sadu. Vi ste že čisE po besedi, ki
sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v
vas. Kakor mladika ne more sama rodiE sadu,
če ne ostane na trE, tako tudi vi ne, če ne
ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor
ostane v meni in jaz v njem, rodi obilo sadu,
kajE brez mene ne morete ničesar storiE. Če
kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč kakor
mladiko in se posuši. Te mladike poberejo in
vržejo v ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni in
moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli
hočete, in se vam bo zgodilo. V tem je
poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu in
postanete moji učenci.«
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OZNANILA od 29. 4. - 6. 5. 2018
MOZIRJE
Ponedelje
k
30. 4.
Torek
1. 5.
Sreda
2. 5.
Četrtek
3. 5.
Petek
4. 5.

8.00

za + Pepco Hriberšek
za + Ano Mihalovski

SV. JOŽEF,
DELAVEC
praznik
Sv. Atanazij, škof

10.00

za + Dejana in Jožeta Janžovnik
za + Jožeta Vačovnik

7.00

v čast Svetemu Duhu
za + Alojzijo Stenšak

SV. FILIP IN
JAKOB,
APOSTOLA
praznik
Sv. Florijan,
mučenec

19.00

za nove duhovne poklice
za + Hriberšek Cirilo in Franca in Ivanšič Nušo
za + Veroniko Cajner

19.00

v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Ivana in Anico Kramer in Livkove
za + Danilota Glušič in starše

19.00

za + starše Reberčnik in Vinkota (obletna)
za + Žnidar Ivana in starše
za + Faniko Punčuh (30 dan)
za + Stankota Kocjanc in Lukačeve starše

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Markota Orel (obletna)
za + Zgornje Brezonkove
za + Praprotnik Franca, Ano in Francija (obl.)

15.00

za blagoslovljen zakon

12.00

za zdravje
(Mozirska planina)

8.45

za + Rajter Milko
za + Kebrove

Sobota
5. 5.

Nedelja
6. 5.
2018

6. VELIKONOČNA
NEDELJA

ŠMIHEL

Torek
1. 5.
Nedelja
6. 5.
2018

SV. JOŽEF,
DELAVEC
praznik
6. VELIKONOČNA
NEDELJA

