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GLASNIK
6. VELIKONOČNA NEDELJA
Verouk redno po urniku.
-----------------------------

V tem tednu obhajamo devetdnevnico na čast Sv. Duhu
v pripravi na sv. birmo. Maše bodo vsak dan ob 19h. V
soboto, 12. 5. bo sv. birma ob 10h.
-----------------------------

Pred nami je križev teden. Prvi trije dnevi so prošnji
dnevi. Jutri, v ponedeljek, bo maša na Brezju ob 9h, v
torek pa na Lepi Njivi ob 9h. V sredo maše v Ljubiji ne
bo, ker je v Mozirju dekanijska rekolekcija, zvečer pa
devetdnevnica.
-----------------------------

Ob kapelah in znamenjih se berejo otroške šmarnice. V
Mozirju pri kapeli na trgu ob 19.45; V Šmihelu pri
Povhu ob 19.30; v Preseki ob 19h; v Lepi Njivi v Završah
ob 19h; v Lokah ob 19h; na Brdu pri Korenjaku ob 19h;
v Trnavčah ob 19.30; v Žekovcu ob 20..10h; v Šmihelu
pri Jamniku ob 19h; na Gneču pri Francetu ob 20h; na
Rožniku ob 19h.
-----------------------------

Srečanje biblične skupine bo v ponedeljek, 7. 5. ob 20h.
-----------------------------

Srečanje bralnega kluba v torek, 8. 5. ob 20h.
-----------------------------

V sredo, 9. 5. bo dekanijska rekolekcija v Mozirju.
Duhovniki naše dekanije bomo srečanje pričeli ob 9h s
sveto mašo. Lepo vabljeni.
-----------------------------

Srečanje birmovalca z birmanci in birmanska skušnja
bo v sredo, 9. 5. ob 18h, nato pa bo birmovalec vodil sv.
mašo ob 19h.
-----------------------------

V četrtek, 10. maja, je praznik Gospodovega
vnebohoda. Maša bo ob 10 uri dopoldne in ob 19 uri
zvečer.
-----------------------------

Naslednjo nedeljo, 13. 5., bo sv. maša tudi pri sv.
Radegundi ob 8.45.
-----------------------------

Naslednjo nedeljo, 13. 5., bo sestanek za animatorje
oratorija ob 11h v učilnici.
-----------------------------

KrsY 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.
-----------------------------

Moške vabimo, da se prijavite na odmik za moške, ki bo
v Šmihelu nad Mozirjem med 18. – 20. 5. 2018.

Evangelij 6. velikonočne
nedelje, leto B
(Jn 15,9-17)
TisY čas je rekel Jezus
svojim učencem: »Kakor
je Oče mene ljubil, sem
tudi jaz vas ljubil.
Ostaníte v moji ljubezni!
Če boste izpolnjevali
moje zapovedi, boste
ostali v moji ljubezni,
kakor sem tudi jaz izpolnil
zapovedi svojega Očeta in
ostajam v njegovi
ljubezni. To sem vam
povedal, da bo moje
veselje v vas in da bo
vaše veselje dopolnjeno.
To je moja zapoved, da se
ljúbite med seboj, kakor
sem vas jaz ljubil. Nihče
nima večje ljubezni, kakor
je ta, da dá življenje za
svoje prijatelje. Vi ste
moji prijatelji, če delate,
kar vam naročam. Ne
imenujem vas več
služabnike, ker služabnik
ne ve, kaj dela njegov
gospodar; vas sem
imenoval prijatelje, ker
sem vam razodel vse, kar
sem slišal od svojega
Očeta. Niste vi mene
izvolili, ampak sem jaz
vas izvôlil in vas postavil,
da greste in obrodite sad
in da vaš sad ostane; tako
vam bo Oče dal, kar koli
ga boste prosili v mojem
imenu. To vam naročam,
da se ljúbite med seboj!«
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OZNANILA od 6. - 13. 5. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
7. 4.

9.00

Torek
8. 5.

9.00

Sreda
9. 5.

9.00

Četrtek
10. 5.

19.00

19.00

19.00
GOSPODOV
VNEBOHOD
slovesni
praznik

Petek
11. 5.

10.00
19.00
19.00

za + Stanislavo Korenjak
(Brezje)
za + Kokaljeve
za + Franca Florjanc
za + Pavla Port
(Lepa Njiva)
za + Ivana Hribernik
za + Antona Belak
za domovino
za + Branko Žagar
za + Stankota Žagar
za + Antona Matko
za + Repenškove
za + Oblak Jožefo in Janeza (obletna)
za + Orel Ano (30 dan)
za + Karla in Ano Irman
za + Zlovše KrisYno in Antonijo
(obletna)
za + Faniko Fužir (30 dan)
za birmance

Sobota
12. 5.

Sv. Leopold
Mandič,
duhovnik

10.00

Nedelja
13. 5.
2018

7.
VELIKONOČNA
NEDELJA

7.00

GOSPODOV
VNEBOHOD
Sv. Leopold
Mandič
7.
VELIKONOČNA
NEDELJA

8.45

za + Angelo Hudej

16.30

za novoporočenca

8.45

za + Stanislava Hriberšek (30 dan)
za + Bajdelnove

19.00

10.00

za + Jožeta Janžovnik
za + starše Urbanc in brata MarYna
za + Franc Podvratnik (30 dan)
za + Ivanko Trogar
za žive in pokojne župljane
za + Antona in Marijo Bastl
za Joštovo ozdravitev
za + Jožico Orel (obletna)

ŠMIHEL
Četrtek
10. 5.
Sobota
12. 5.
Nedelja
13. 5.
2018
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