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GLASNIK
7. VELIKONOČNA NEDELJA
Verouk redno po urniku. 9.
razred v tem tednu nima
verouka.
-----------------

Srečanje Frančiškovega
svetnega reda bo danes, v
nedeljo, 13. 5. ob 15h v
veroučni učilnici.
-----------------

Ob kapelah in znamenjih se
berejo otroške šmarnice. V
Mozirju pri kapeli na trgu ob
19.45; V Šmiheli 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.
-----------------

KrsV 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. Prične se v
petek, 18. 5. ob 20h, konča pa
v nedeljo, 20 5. s kosilom.
-----------------

Naslednjo nedeljo obhajamo
BinkošV. Srečanje s sv. mašo in
bolniškim maziljenjem za
ostarele in bolne bo ob 15h v
župnijski cerkvi. Lepo vabljeni.
Svojce in skrbnike vabimo, da
omogočite udeležbo.

Evangelij 7. velikonočne nedelje, leto B
(Jn 17,11-19)
TisV čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil:
»SveV Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi
ga dal, da bodo eno kakor midva. Dokler sem bil
z njimi, sem jih varoval v tvojem imenu, ki si mi
ga dal. Obvaroval sem jih in nobeden izmed njih
se ni pogúbil, razen sina pogubljenja, da se
izpolni Pismo. Zdaj odhajam k tebi, vendar to
govorim na svetu, da bodo imeli v sebi polnost
mojega veselja. Izróčil sem jim tvojo besedo,
svet pa jih je zasovražil, ker niso od sveta, kakor
jaz nisem od sveta. Ne prosim, da jih vzameš s
sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. Niso od
sveta, kakor jaz nisem od sveta. PosveV jih v
resnici; tvoja beseda je resnica. Kakor si mene
poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal v svet, in
zanje se posvečujem, da bi bili tudi oni
posvečeni v resnici.«
Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas,
in verujemo vanjo. Bog je ljubezen, in VsV, ki
ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v
njem. (1 Jn 4,16)
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OZNANILA od 13. - 20. 5. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
14. 4.

8.00

za + Emilijo Brinovšek
po namenu

Torek
15. 5.

19.00

za + Ivana Keber in + Firberjeve
za + Vido Kramer (30 dan)

8.00

za + starše Belak in Plešnik
v zahvalo

Četrtek
17. 5.

19.00

za + Jožeta, Ano in Franca Vrhovnik (obletna)
za + Janeza Petrovič (obletna)
za + Marijo Mavrič

Petek
18. 5.

19.00

za + Mavrič Franca in Marijo
za + Ivana Remic
za + Jankotove in Ivanko (obletna)

Sobota
19. 5.

19.00

za + Antona Završnik (obletna)
za + Veroniko in Franca Praznik
za + Franca Beričnik
za + Franca Rosenstein

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Žunter Franca, MarVno in Erno
za + Pušnikove in Ivana Gostečnik (obletna)
za + Jožefa Goličnik in Rozalijo (obletna)

17.00

za + Vauherjeve
za + Ferdinanda Visočnik

8.45

za + MarVna Mikek (obletna)
za + Ivana Atelšek

Sreda
16. 5.

Nedelja
20. 5.
2018

Sv. Janez
Nepomuk,
duhovnik

BINKOŠTI

ŠMIHEL
Petek
18. 5.
Nedelja
20. 5. 2018

BINKOŠTI

LEPE NEDELJE 2018:
27. 5.: Mozirje ob 10h
27. 5.: Šmihel nad Mozirjem ob 9h
3. 6.: sv. Radegunda ob 10h
3. 6.: Lepa Njiva ob 15h
10. 6.: Ljubija ob 15h
17. 6.: Brezje ob 15h
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