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GLASNIK
2. VELIKONOČNA - BELA NEDELJA
Verouka v tem tednu ni zaradi počitnic.
-----------------------

V sredo je 1. maj, praznik Sv. Jožefa delavca.
Maše bodo ob 10.00 v farni cerkvi v Mozirju
in ob 12.00 na planini v kapeli Jezusa
Dobrega PasFrja.
-----------------------

Otroške šmarnice se bodo brale vsak dan v
maju ob kapelah in znamenjih, tudi v trgu pri
kapeli in po vaseh. Knjige in kartončni za
šmarnično branje za otroke so že na razpolago
v župnišču.
-----------------------

V četrtek, 2. 5., začnemo z birmansko
devetdnevnico v čast Svetemu Duhu. Maše
bodo v Mozirju v času do birme vsako jutro
ob 8.00, ko se bodo brale šmarnice za odrasle
in vsak večer ob 19.00 (razen v nedeljo, 5. 5.).
-----------------------

V četrtek, 2. 5. bo po devetdnevnici kratek
sestanek za starše birmancev v župnijski
cerkvi.
-----------------------

V petek, 3. 5. bo sestanek za animatorje
birmanskih skupin ob 20h.
-----------------------

V soboto, 4. 5. bomo s sv. mašo ob 10.00
praznovali skupaj z gasilci Florijanovo v
Mozirski farni cerkvi.
-----------------------

V soboto, 4. 5. bo srečanje župnika z
birmanskimi botri po devetdnevnici. Botri ta
dan še posebej vabljeni k devetdnevnici, kdor
more, pa naj spremlja birmanca redno v teh
dnevih.
-----------------------

Naslednjo nedeljo, 5. 5. 2019, bomo obhajali
ob 15.00 v župnijski cerkvi v Mozirju
slovesnost obletnic porok. Lepo vabim Fste
pare, ki niste dobili vabila (ker nimamo
vašega naslova), pa želite z nami obhajaF 1,
5, 10, 15, .... 50 in več let zakonskega
življenja, da se prijavite v župnišču do sobote.
Dobimo se ob 14.45 na župnijskem dvorišču.

Evangelij 2.
velikonočne - bele
nedelje, leto C
(Jn 20,19-31)
Pod noč Fstega dne,
prvega v tednu, ko so bila vrata
tam, kjer so se učenci zadrževali, iz strahu
pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil
mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« In ko
je to rekel, jim je pokazal roke in stran.
Učenci so se razveselili, ko so videli
Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel:
»Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal,
tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je
dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega
Duha! Katerim grehe odpusFte, so jim
odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim
zadržani.« Tomaža, enega izmed
dvanajstérih, ki se je imenoval Dvojček, pa
ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi
učenci so mu torej pripovedovali:
»Gospoda smo videli.« On pa jim je rekel:
»Če ne vidim na njegovih rokah rane od
žebljev in ne vtaknem prsta v rane od
žebljev in ne položim roke v njegovo stran,
nikakor ne bom veroval.«
Čez osem dni so bili njegovi učenci spet
notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri
zaprFh vraFh, stopil mednje in jim rekel:
»Mir vam bodi!« Potem je rekel Tomažu:
»Polôži svoj prst sèm in poglej moje roke!
Daj svojo roko in jo polôži v mojo stran in
ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž
mu je odgovóril in rekel: »Moj Gospod in
moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si me
videl, veruješ? Blagor FsFm, ki niso videli,
pa verujejo!« Jezus je vpričo svojih
učencev stóril še veliko drugih znamenj, ki
niso zapisana v tej knjigi; ta pa so
zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus
Mesija, Božji Sin, in da bi s tem, da
vérujete, imeli življenje v njegovem imenu.
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OZNANILA od 28. 4. - 5. 5. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek Sv. Katarina Sienska 8.00
29. 4.

za + Butejevo Ivanko
za + Vida Marolt in Tomaža

Torek
30. 4.

19.00

za + Ivanko Goličnik
za + Jankota Rahten

Sreda
1. 5.

SV. JOŽEF DELAVEC
- praznik

10.00

v čast Svetemu Duhu
za + Novak Jožefo in Alojza (obletna)

Četrtek
2. 5.

Sv. Atanazij, škof

8.00

za nove duhovne poklice

19.00

za + rodbino Podvratnik
za + Frido Selišnik (30 dan)

Petek
3. 5.

SV. FILIP IN JAKOB,
apostola
- praznik

8.00

v zahvalo Materi Božji in sv. Roku

19.00

v čast sv. Aleksandru
v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Alojza Kovač

Sobota
4. 5.

Sv. Florijan,
mučenec

10.00

za gasilce

19.00

za + Ano Petrin
za + Marijo Mavrič
za + KrisFno Zlovše

Nedelja
5. 5.
2019

3. VELIKONOČNA
NEDELJA

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Petra, Veroniko in Marijo Vodovnik
za + Zoﬁjo Špeh
za + Antona Napotnik

15.00

za zakonce

ŠMIHEL
Sreda
1. 5.

SV. JOŽEF DELAVEC
- praznik

12.00

po namenu in za zdravje
(Mozirska planina)

Nedelja
5. 5. 2019

3. VELIKONOČNA
NEDELJA

8.45

za + Marijo Gostečnik

- Dekanijska rekolekcija, mesečno srečanje dekanijskih duhovnikov, bo v sredo, 8. maja
2019 v Mozirju. Vabljeni ob 9.00 k sv. maši.
- Srečanje škofa birmovalca dr. Stanislava Lipovška z birmanci bo v sredo, 8. 5. ob 18.30
v župnijski cerkvi, sledi sv. maša.
- KrsF v mesecu maju: v nedeljo, 19. 5. ob 10.00 pri maši ali v soboto, 18. 5. ob 11.00.
Priprave za starše in botre bodo v četrtek, 16. 5. ob 19.30.
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