ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
OZNANILA - 1. velikonočni teden

(21. - 28. 4. 2019)

ŽUPNIJA MOZIRJE
Ponedeljek
22. 4.

Velikonočni
ponedeljek

Torek
23. 4.

Sv. Jurij,
mučenec

Sreda
24. 4.

8.00

za + Antonijo Orel
(Vstali Kristus na Oljneku)
10.00 za + Janeza Rženičnik in Vrabčeve
(Lepa Njiva)
19.00 za + Franca Koren
8.00 za + Pavla Pečnik
19.00 za + Marico Glušič (8 dan)
za + Faniko Fužir
8.00 za + Alojzijo Acman

19.00 za + Jožico Kolenc
za + Rozalijo Završnik
8.00 za + Markota Draženovič

Petek
26. 4.

19.00 za + Ivana Germadnik (obletna) in +
Pustotske
za + Francija Pečnik
19.00 za + brata Slavkota in starše Zbil
za + Franca Pečnik
za + Elizabeto Rajšter
za + Angelo France
7.00 za žive in pokojne župljane

Sobota
27. 4.

2.
VELIKONOČNA –
BELA NEDELJA 10.00 za prvoobhajance
za + rodbino Sedovšek in Cecilijo (obl.)
za + Antona in Marijo Melavc

ŽUPNIJA ŠMIHEL
Ponedeljek Velikonočni
22. 4.
ponedeljek
Nedelja
28. 4.
2019

VELIKA NOČ

19.00 za + Tonko Britovšek
8.00 za + Petra Urbanc

Četrtek
25. 4.

Nedelja
28. 4.
2019

GLASNIK

21. APRIL 2019

10.00 za + Ivana Atelšek
(sv. Radegunda)

2.
8.45
VELIKONOČNA –
BELA NEDELJA

za + Sp. Goltnikove in Ivana (obletna)

EVANGELIJ NA VELIKONOČNO NEDELJO, L. C, 21. 4. 2019 - (Jn 20,1-9)

Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v temi, h grobu in je
videla, da je kamen odstranjen od groba. Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in
k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: »Gospoda so vzeli iz groba
in ne vemo, kam so ga položili.« Peter in óni drugi učenec sta šla ven in se odpravila
h grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehítel in prvi prišel h
grobu. Sklônil se je in videl povôje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel
tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povôje, ki so ležali tam, in
prIč, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povôjih, temveč posebej zvit na drugem
mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in
veroval. Nista še namreč razumela Pisma, da mora Gospod vstaI od mrtvih.

GLASNIK

ZDRUŽENA ŽUPNIJA MOZIRJE / ŠMIHEL

OZNANILA

Dogodki v prihodnje:

Verouk v tem tednu redno po urniku, razen v ponedeljek. Maše vsak dan zjutraj ob
8h in zvečer ob 19h. v Šmihelu v petek maše ne bo.

1. 5.: sv. maša na Mozirski planini ob 12.00.
1. 5.: pričetek Šmarnične pobožnosI.
2. – 10. 5.: devetdnevnica na čast Sv. Duhu v pripravi na birmo.
4. 5.: praznovanje Florijanove nedelje v Mozirju ob 10h.
5. 5.: 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.
8. 5.: rekolekcija, srečanje dekanijskih duhovnikov, v Mozirju ob 9h.
11. 5.: sv. birma ob 10.00.
20. – 24. 5.: priprava na prvo sv. obhajilo v Šmihelu vsak večer ob 18h.
26. 5.: prvo sv. obhajilo v Šmihelu.
24. – 26. 5.: odmik za moške v Šmihelu.
9. 6.: BinkošI, sv. maša z zakramentom bolniškega maziljenja ter srečanje za bolne in
ostarele ob 15h.
10.6.: Binkoštni ponedeljek, sv. maša z zakramentom bolniškega maziljenja ter
srečanje za bolne in ostarele v Šmihelu ob 10h.
16. 6.: sv. maša na Mozirski planini ob 12h.
20. 6.: praznik Sv. Rešnjega in Sv. Rešnje Krvi. Procesija z Najsvetejšim po večerni sv.
maši ob 19h.
23. 6.: lepa nedelja v Šmihelu ob 9h in na Lepi Njivi ob 10h.
25. – 29. 6.: letošnji oratorij v Mozirju. Otroci vabljeni. Starši jih boste prijavili, ko
bomo izdali prijavnice. Animatorji, vabljeni k sodelovanju.
30. 6.: diakonsko posvečenje v župnijski cerkvi v Mozirju ob 10h. Posvečena bosta
dva kandidata iz župnije Mozirje, Jože Prislan in Beno Kanjir.
30. 6.: lepa nedelja pri sv. Radegundi ob 10h.
7. 7.: lepa nedelja v Ljubiji ob 10h.
14. 7.: lepa nedelja na Brezju ob 10h.
21. 7.: sv. maša na Mozirski planini ob 12h.
11. 8.: Radegunška nedelja ob 10h pri sv. Radegundi
15. 8.: sv. maša na Mozirski planini ob 12h.
15. – 16. 8.: praznovanje praznika in sv. Roka na Brezju
Sep. – dec. 2019: Delavnice molitve in življenja pod vodstvom kapucina br. Primoža
Kovača.

Na velikonočni ponedeljek, 22. 4., bodo sv. maše ob 8.00 na Oljneku v kapeli Vstalega
Kristusa na pokopališču, ob 10.00 na Lepi Njivi in pri sv. Radegundi ter zvečer ob 19h
v Mozirju.
Moška skupina ima srečanje v torek, 23. 4. ob 20 uri.
Naslednjo soboto so krsI, ob 11h. Priprave bodo v četrtek, 25. 4. ob 18h. Prosim za
predhodne prijave osebno ali po telefonu v župnišču.
Naslednjo nedeljo, 28. 4. 2019, je v Mozirju prvo sveto obhajilo, ob 10h. V tednu, ki
je pred nami, se bomo s prvoobhajanci in starši srečevali vsak večer ob 19h pri daritvi
sv. maše, molitvi in pripravah na obhajilo.
V nedeljo, 5. 5. 2019 bo praznovanje obletnic porok (5, 10, 15 ... 50 in več) ob 15h v
župnijski cerkvi. Pari, prijavite se v župnišču.
Knjige in kartončni za šmarnično branje za otroke bodo na razpolago v župnišču od
naslednjega tedna.
Spoštovani župljani in župljanke župnij Mozirje in Šmihel nad Mozirjem, vsi
ljudje dobre volje, dragi bratje in sestre.
Želim vam lepo praznovanje teh dni, ko se kaže najbolj osrednja resničnost naše
vere. Še posebej vam želim veliko miru in tolažbe Vstalega Gospoda.
Kristjani zaupamo v dokončno zmago življenja. Smrti nas ni več strah, ker vemo,
da smo rojeni za večno življenje.
V luči te vere vam želim veliko blagoslova, miru ter notranje sreče. Ponesimo ta
notranji mir in srečo vsem ubogim, nemirnim in žalostnim. Naj sporočilo velike
noči razveseli mnoge.Župnik Sandi.

