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GLASNIK
5. POSTNA - TIHA NEDELJA
Verouk redno po urniku.
----------------------------------

Bratovščina 1, odrasli skav7, imajo srečanje v
ponedeljek, 8. 4. ob 20h.
----------------------------------

V sredo vabljeni sodelavci v pripravi na misijon na
srečanje ob 19h.
----------------------------------

Postni petek: adoracija od 18 do 18.30h, nato pa križev
pot do sv. maše. Postni nagovor 12. 4. pri sv. maši ob
19h, br. Jaro Kneževič.
----------------------------------

Bratovščina 2, odrasli skav7, imajo srečanje v četrtek,
11. 4. ob 20h.
----------------------------------

Srečanje za birmanske animatorje v petek, 12. 4. ob
20h.
----------------------------------

Delavnica izdelovanja butar in rožic iz krep papirja bo v
soboto, 13. 4. ob 9h na župnijskem dvorišču. Material
prinesite s seboj.
----------------------------------

Vabljeni pred Velikonočnimi prazniki k sve< spovedi.
Spovednik bo vsak dan pol ure pred sv. mašo v
spovednici. Za otroke bo sveta spoved še posebej v
tednu pred nami. 3 razred: 8. 4. ob 18h, 4 in 5 razred: 9.
4. ob 18h, 6 in 7 razred: 10. 4. ob 18h, 8 in 9 razred: 11.
4. ob 18h, Šmihel: 12. 4. ob 16h. Za prvoobhajance in
birmance bo to sv. spoved pred prejemom zakramenta.
V petek, 12. 4. in v soboto, 13. 4. pa sta posebna
spovedna dneva, ko bodo na razpolago tudi tuji
spovedniki. V soboto bo spovedovanje že od 7.30 ure
pa med mašo, in popoldne od 17h naprej. Vabljeni.
----------------------------------

Naslednja nedelja, 14. 4. 2019, je cvetna nedelja.
Blagoslov snopov in butar bo pred vsako sveto mašo,
slovesni blagoslov pa bo ob 10.00 uri pred cerkvijo v
Mozirju (v primeru dežja v cerkvi), nato sledi sv. maša.
Oljčne vejice so v mrzli lopci. Darovi ki jih darujete za
oljčne vejice so za novo cerkev bl. Antona Mar7na
Slomška v Celju.
----------------------------------

Naslednjo nedeljo, 14. 4. 2019 bo v župnijski cerkvi
koncert Celjskega godalnega orkestra, ob 17 uri. Vstop
prost. Vabljeni.

Evangelij 5. postne nedelje,
leto C - (Jn 8,1-11)
Tis7 čas je Jezus krenil pro7
Oljski gori. Zgodaj zjutraj se
je spet napó7l v tempelj. Vse
ljudstvo je prihajalo k
njemu, on pa je sédel in jih
učil. Pismouki in farizeji so
tedaj pripeljali ženo, ki so jo
zalo7li pri prešuštvovanju.
Postavili so jo v sredo in mu
rekli: »Učitelj, tole ženo smo
zasačili v prešuštvovanju.
Mojzes nam je v postavi
ukazal take kamna7. Kaj pa 7
praviš?« To so govorili, ker
so ga preizkušali, da bi ga
lahko tožili. Jezus se je
sklonil in s prstom pisal po
tleh. Ko pa so ga kar naprej
spraševali, se je vzravnal in
jim rekel: »Kdor izmed vas je
brez greha, naj prvi vrže
kamen vanjo.« Nato se je
spet sklonil in pisal po tleh.
Ko so to slišali, so drug za
drugim odhajali, od
najstarejših dalje. In ostal je
sam in žena pred njim. Jezus
se je vzravnal in ji rekel: »Kje
so, žena? Te ni nihče
obsódil?« Rekla je: »Nihče,
Gospod.« In Jezus ji je dejal:
»Tudi jaz te ne obsojam.
Pojdi in odslej ne gréši več!«
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OZNANILA od 7. - 14. 4. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek
8. 4.

8.00

za + Darkota Napotnik in sorodnike
za zdravje

Torek
9. 4.

19.00

za + Kramer Franca in Vido (obletna)
za + Ivana Gostečnik in Pušnikove

Sreda
10. 4.

8.00

za + Pepco Hriberšek
po namenu

Četrtek
11. 4.

19.00

za + Franca, Ano in Francija Praprotnik
za + Frido Selišnik (8 dan)
za + Antona Belak

19.00

za + Franca Pečnik (30 dan)
za + 2 Franca in Ano Praprotnik
za + Ivana Remic
za + Marijo Prislan

8.00

za + Ano Orel

19.00

za + Jankota Rahten (30 dan)
za + Faniko in Cena Fužir (obletna)
za + Franca Podvratnik

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Rajkota Prepadnik in starše
za + Franjo Ermenc
za + Marijo Prodnik
za + Heleno Fürst

17.00

za + Stanislava Hriberšek in Zg. Goltnikove
(obletna)

8.45

za + Ivana Gostečnik in Šumečke

Petek
12. 4.

Postni petek

Sobota
13. 4.

Nedelja
14. 4.
2019

CVETNA NEDELJA

ŠMIHEL
Petek
12. 4.

Postni petek

Nedelja
CVETNA NEDELJA
14. 4. 2019

Redni krs< v mesecu aprilu bodo v soboto, 27. 4. ob 11h. Za nedeljske krste in za priprave
pokličite v župnišče.
----------------------------------

Praznovanje obletnic porok, 5, 10, 15 ... 50 in več bodo na prvo majsko nedeljo, 5. 5.
2019 ob 15h v župnijski cerkvi. Pari, prijavite se v župnišču.
----------------------------------

Odmik za moške od 24. - 26. 5. 2019 v Šmihelu nad Mozirjem. Prijave v župnišču.
----------------------------------

Letošnji oratorij v Mozirju bo od 25. – 29. junija 2019. Otroci vabljeni. Starši jih boste
prijavili, ko bomo izdali prijavnice. Animatorji, vabljeni k sodelovanju.
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