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GLASNIK
NEDELJA SVETE TROJICE
- V tem tednu tednu zaključujemo verouk. Naslednjo nedeljo bo
zaključna veroučna sv. maša ob 10h.
- Župnijsko cerkev v Mozirju za naslednjo nedeljo, 3. 6. 2018
krasijo Loke, nato pa Lepa Njiva (10. 6.), Ljubija (17. 6.),
Radegunda (24. 6.), Brezje (1. 7.) in Mozirje (8. 7.) ter spet po
seznamu.
- Srečanje skupine za duhovno rast bo v ponedeljek, 28. 5. ob
20h v župnijski knjižnici. Tema: okultno. Vabljeni vsi, ki vas
zanimajo zanimive teme iz področja duhovnega in verskega
življenja.
- Srečanje bratovščine 2 bo v torek, 29. 5. ob 19.30h.
- V četrtek je zapovedani praznik Sv. Rešnjega Telesa in Krvi,
maše v Mozirju ob 10h in 19h, v Šmihelu ob 8.45. - Prvi petek.
- Redni mesečni sestanek župnijske Karitas bo v petek, 1. 6. po
večerni sv. maši v prostorih Karitas.
- V soboto, 2. 6., bo dan stega Mozirje 1. in zaključek skavtskega
leta. Ob 10.30 bo sv. maša pri sv. Radegundi, nato nadaljujemo z
druženjem. Vabljeni vsi skavW, odrasli skavW, družine, bivši skavW.
- Naslednja nedelja je lepa nedelja na Lepi Njivi, kjer bo maša ob
15h in po maši procesija. Prav tako je lepa nedelja pri sv.
Radegundi, kjer bo maša ob 10h in nato procesija. 10. 6. bo lepa
nedelja v Ljubiji ob 15h, 17. 6. pa bo lepa nedelja na Brezju ob
15h, slavje pa bo vodil naš domačin, p. Toni Brinjovc.
- Naslednjo nedeljo, 3. 6., bo pohod po naših cerkvah. Dobimo
se ob 7.30 na župnijskem dvorišču v Mozirju, se podamo na poW
in udeležimo slavja lepe nedelje pri sv. Radegundi ob 10h, nato
pa nadaljujemo mimo Šmihela do Lepe Njive, ter mimo Ljubijske
do Breške cerkve na Rožniku. Malica iz nahrbtnika. Vabljeni.
- KrsW v mesecu juniju: v nedeljo, 10. 6. ob 10.00 pri maši ali v
soboto, 9. 6. ob 11.00. Priprave za starše in botre bodo v četrtek,
7. 6. ob 19.30.
- Dekanijsko srečanje ministrantov bo v soboto, 16. 6. v Lučah.
MinistranW, prijavite se. Letovanje za ministrante in otroški
zborček bo od 17. - 20. 8. 2018 v Podčetrtku.
- 50. vseslovensko romanje bolnikov, invalidov in ostarelih na
Brezje bo v soboto, 16. 6. 2017. Avtobus gre iz Mozirja iz
avtobusne postaje ob 6.45. Priporočen prispevek za pokritje
stroškov, za Wste, ki zmorete, je 20 €. Prijavite se Mariji Janko na
tel.: 031 400 992.
- Oratorij bo letos v Mozirju od 2. – 6. 7., v Šmihelu pa od 26. –
28. 7. Prijavnice dobijo otroci pri verouku, na razpolago pa so
tudi v cerkvi in na spletni strani. Na Lepi Njivi oratorija ne bo.

Evangelij nedelje
Sv. Trojice, leto B
(Mt 28,16-20)
TisW čas se je
enajst učencev
odpravilo v
Galilejo na goro,
kamor jim je bil
Jezus naróčil. Ko
so ga zagledali, so
se mu do tal
priklonili, nekateri
pa so dvomili.
Jezus je pristopil in
jim spregovóril:
»Dana mi je vsa
oblast v nebesih in
na zemlji. Pojdite
torej in poučujte
vse narode.
Krščujte jih v
imenu Očeta in
Sina in Svetega
Duha in učite jih
izpolnjevaW vse,
kar koli sem vam
zapovedal! In
glejte: jaz sem z
vami vse dni do
konca sveta.«
V IMENU OČETA
IN SINA IN
SVETEGA DUHA.
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OZNANILA od 27. 5. - 3. 6. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
28. 5.

8.00

za + Matjaža Beričnik
v dober namen

Torek
29. 5.

19.00

za + Milko Rajter
v zahvalo sv. družini

Sreda
30. 5.

8.00

za + Ido Pudgar
za + Apolonijo Vodovnik (obletna)

Četrtek
31. 5.

SVETE REŠNJE
TELO IN KRI,
zapovedan
praznik

10.00

za + Jožico Kerč

19.00

za nove duhovne poklice
za + Veroniko in Alojza Cajner
za + Mariko Deleja Kotnik

Petek
1. 6.

Sv. JusWn,
mučenec

19.00

v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Vinkota Gostečnik
za + Ano Petek

19.00

za + Rogove in Bankove
za + Karlatec Stanislava in Marijo Bark
za + Franca in Ano Predovnik
za + Franca Federmanzberg

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Jožeta Janžovnik
za + Zoﬁjo Špeh
za + Antona Napotnik

15.00

za + Janeza Rženičnik
(Lepa Njiva)

Sobota
2. 6.

Nedelja
3. 6.
2018

9. NEDELJA MED
LETOM

ŠMIHEL
Četrtek
31. 5.

SVETE REŠNJE
TELO IN KRI

8.45

za + Stanislava Hriberšek
za + Ferdinanda Visočnik

Nedelja
3. 6. 2018

9. NEDELJA MED
LETOM

10.00

za + Gostečke starše
za + Kuglerjeve

(sv. Radegunda)

Projekt KAZAHSTAN 2018
Po nekajmesečnih dogovorih in prošnji p. Miha MajeWča se nas je zbralo 14 mož iz župnije
Mozirje, ki bomo izvedli projekt obnove strehe na župnijski cerkvi v misijonu p. Miha v
Kazahstanu. Projekt bo trajal od 5. – 12. 9. 2018. V tem času bomo v celoW obnovili
ostrešje in kriWno cerkve. Seveda bo ob tem tudi veliko manjših popravil elektro inštalacij
… Dogovorili smo se, da si udeleženci sami plačajo prevoz. Zbiramo pa sredstva za
popravilo strehe. Zato prosimo za vaše darove, ki jih lahko do začetka septembra prinesete
v župnišče. Vsem, ki ste že darovali, pa se zahvaljujemo.
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