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GLASNIK
4. VELIKONOČNA - nedelja Jezusa Dobrega Pastirja
Verouk redno po
urniku.
------------------

Šmarnice vsak dan pri
kapelah. Otroci
vabljeni. V župnijski
cerkvi šmarnice za
odrasle.
------------------

Srečanje bratovščine 2
v četrtek, 16. 5. ob 20h.
------------------

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.
------------------

Število darovanih maš
se je v Mozirju precej
zmanjšalo, sedaj sva v
Mozirju spet redno 2
duhovnika, zato od 1.
junija 2019 minoriF na
Ptuju več ne bodo
maševali po našem
namenu. Bomo pa še
oddajali maše v misijon
p. Miha v Kazahstanu.
Ko darujemo za mašo,
najprej poskrbimo za
molitev za rajne in po
drugih namenih, tudi
sorodniki in znanci so
na tak način povabljeni
k maši, priporočen dar
20€ pa je tudi skoraj
edini vir dohodkov za
duhovnika, ki nima
nobene redne plače.
Hvala za vaš dar.

Prvo berilo 4. velikonočne nedelje, leto C
(Apd 13,14.43-52)
Tiste dni sta Pavel in Bárnaba iz Perge potovala naprej in
prišla v pizídijsko AnFohíjo. Na sobotni dan sta šla v
shodnico in sedla. Ko se je zbor razšel, je veliko Judov in
pobožnih spreobrnjencev spremljalo Pavla in Barnaba.
Pogovarjala sta se z njimi in jih spodbujala, naj vztrajajo v
Božji milosF. Naslednjo soboto se je zbralo skoraj vse
mesto, da bi slišali Gospodovo besedo. Ob pogledu na
množice je Jude obšla nevoščljivost; ugovarjali so Pavlovim
besedam in preklinjali. Tedaj sta Pavel in Bárnaba pogumno
spregovorila: »Vam bi se morala najprej oznaniF Božja
beseda. Ker pa jo zavračate in se sami nimate za vredne
večnega življenja, glejte, se obračava k poganom. Tako nam
je namreč naróčil Gospod: ›Postavil sem te za luč narodom,
da boš v odrešenje do skrajnih mej sveta.‹ « Ob teh
besedah so se pogani razveselili in poveličevali Gospodovo
besedo; in FsF, ki so bili določeni za večno življenje, so
sprejeli vero. In Gospodova beseda se je širila po vsej
deželi. Medtem so Judje nahujskali pobožne in ugledne
žene in mestne prvake; zaneFli so preganjanje zoper Pavla
in Bárnaba ter ju izgnali iz svoje dežele. Onadva sta otresla
prah s svojih nog proF njim in odpotovala v Ikónij, učenci
pa so bili polni veselja in Svetega Duha.
Evangelij 4. velikonočne nedelje, leto C
(Jn 10,27-30)
TisF čas je Jezus rekel: »Moje ovce poslušajo moj glas; jaz
jih poznam in hodijo za menoj. Dajem jim večno življenje;
nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje
roke. Moj Oče, ki mi jih je dal, je večji od vseh, in nihče jih
ne more iztrgaF iz Očetove roke. Jaz in Oče sva eno.«

12/05/2019

ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL

M: 031461700

http://www.zupnija-mozirje.si

OZNANILA od 12. - 19. 5. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek
13. 5.

8.00

za + Frančiško Grofelnik
za + Marijo Celinšek

Torek
14. 5.

19.00

za + starše Belak in Plešnik
za + Rajkota Prepadnik

Sreda
15. 5.

8.00

za + Vrhovnik Jožeta, Ano in Franca (obletna)
za + Jožeta Podvratnik

19.00

za + Antona in Marijo Bastl
za + Marijo Glušuč (30 dan)
za + Milko Rajter

Petek
17. 5.

19.00

za + Mavrič Franca in Marijo
za + Kopačeve
za + Ivana Grofelnik
za + Marjana Benda

Sobota
18. 5.

19.00

za + Antona Završnik (obletna)
za + Žunterjeve, Franca, MarFno in Erno (obl.)
za + Angelo Reberšak
za + Ano Orel

5. VELIKONOČNA
NEDELJA

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Frančiško Punčuh
za + Franca Podvratnik
za + Franjo Ermenc
za + Heleno Fürst

Nedelja
5. VELIKONOČNA
19. 5. 2019 NEDELJA

8.45

za + MarFna Mikek (obletna)

Četrtek
16. 5.

Nedelja
19. 5.
2019

Sv. Janez Nepomuk,
mučenec

ŠMIHEL

Župnijska Karitas Mozirje - Šmihel bo letos že jubilejno 15. poizkušala ogreF vaša srca z
dobrodelnim koncertom, ki bo v soboto, 1. 6. 2019 ob 20.00 v župnijski cerkvi sv. Jurija v
Mozirju. Prisluhnili bomo zboru sv. Nikolaja iz LiFje pod vodstvom zborovodkinje Helene
Fojkar Zupančič in družinskemu pevskemu zboru KD Jurij iz Mozirja.
V Šmihelski župnijski cerkvi je dokončana nova spovednica, manjka samo še razsvetljava.
Spovednica je zelo lepo izdelana iz kvalitetnih materialov, po obliki dostojna za to lepo
cerkev, na šipah pa je moFv Sv. Duha, ki deluje ob spreobrnenju grešnika in nam daje moči,
da se upremo zlu. Spovednica bo lahko stoletja služila svojemu namenu, če bo le duhovnik
in bodo ljudje, ki bodo potrebovali zakrament sprave. Bog povrni za vaše darove.
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