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GLASNIK
5. VELIKONOČNA NEDELJA
Verouk redno po
urniku.
------------------

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

Srečanje ženske
skupine bo v
ponedeljek, 20. 5.
ob 18.30.
------------------

Od petka, 24. do
nedelje, 26. 5. bo
odmik za moške v
Šmihelu. Moški,
lahko se še
prijavite.

------------------

Župnijska Karitas
Mozirje - Šmihel bo
letos že jubilejno
15. poizkušala
ogreL 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
LiLje pod vodstvom
zborovodkinje
Helene Fojkar
Zupančič in
družinskemu
pevskemu zboru
KD Jurij iz Mozirja.

Berilo 4. velikonočne nedelje, leto C
(Apd 14,21-27)
Tiste dni sta se Pavel in Barnaba vrnila v Lístro, od tam v
Ikónij in v AnLohíjo. Vlivala sta pogum v srca učencev in jih
spodbujala, naj vztrajajo v veri. »Skozi veliko sLsk moramo
iL, da pridemo v Božje kraljestvo, « sta učila. V vsaki Cerkvi
sta določila starešine in jih z molitvijo in postom priporočala
Gospodu, v katerega so verovali. Prepotovala sta Pizídijo in
prispela v Pam`lijo. Oznanjala sta besedo v Pergi in se nato
spusLla v Atálejo. Od tod sta odplula v AnLohíjo, kjer sta se
bila priporočila Božji milosL za delo, ki sta ga zdaj opravila.
Ob svojem prihodu sta zbrala vso Cerkev in poročala sta ji,
kaj vse je Bog stóril po njiju in kako je poganom odprl vrata
vere.
Evangelij 4. velikonočne nedelje, leto C
(Jn 13,31-35)
Ko je Juda šel iz dvorane zadnje večerje, je Jezus rekel: »Zdaj
je Sin človekov poveličan in Bog je poveličan v njem. Če je
Bog poveličan v njem, ga bo tudi Bog poveličal v sebi; in
poveličal ga bo takoj. Otroci, le malo časa bom še z vami.
Novo zapoved vam dam, da se ljúbite med seboj! Kakor sem
vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubíte med seboj! Po tem bodo
vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli
ljubezen.«
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OZNANILA od 19. - 26. 5. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek
20. 5.

8.00

za + Butejevo Ivanko

Torek
21. 5.

19.00

za + Vrhovnikove in Ivana Brezovnik
za + starše Solar in JusLno

Sreda
22. 5.

8.00

za + Heleno in Štefana Marolt
za + Zavračke

Četrtek
23. 5.

19.00

za + Skornške ter Pavlo in Kristla Poličnik
po namenu

19.00

v zahvalo in čast mariji Pomagaj
za + Antona Belak
za + Marijo Prislan

19.00

za + Aleksa Stropnik (obletna)
za + Franca in Marijo Janko (obletna)

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + starše Čretnik in Ugovšek
za + Ivana Kumer
za + Jožefa Ježovnik (8 dan)

Ponedeljek
20. 5.

17.00

za + Franca Goličnik

Torek
21. 5.

17.00

za + Frančiško Leskovšek

Sreda
22. 5.

17.00

za + Ivana Atelšek

Četrtek
23. 5.

17.00

za + Terezijo Vreš

17.00

za + Štefana Gaber

10.00

za prvoobhajance

Petek
24. 5.

MARIJA POMAGAJ
praznik

Sobota
25. 5.
Nedelja
26. 5.
2019

6. VELIKONOČNA
NEDELJA

ŠMIHEL

Petek
24. 5.

MARIJA POMAGAJ
praznik

Nedelja
6. VELIKONOČNA
26. 5. 2019 NEDELJA

Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.«

