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GLASNIK
6. VELIKONOČNA NEDELJA
Srečanje Frančiškovega svetnega reda bo danes, v
nedeljo, 26. 5. 2019 ob 15h.
------------------

V tem tednu zaključujemo verouk. Otroci pridejo
redno po urniku razen birmanci, da dobijo potrdila
in se poslovimo za to leto. Na naslednjo nedeljo,
prvo v juniju, je zaključek veroučnega leta pri sv.
maši ob 10h. Vabljeni otroci in starši.
------------------

Pred nami je križev teden. Prvi trije dnevi so
prošnji dnevi. Jutri, v ponedeljek, bo maša na
Brezju ob 9h, v torek na Lepi Njivi ob 9h, v sredo
pa v Ljubiji ob 9h. V sredo pri fari ne bo maše.
------------------

Srečanje skupine za duhovno rast bo v ponedeljek,
27. 5. ob 20.10 v knjižnici.
------------------

V četrtek, 30. maja, je praznik Gospodovega
vnebohoda. Maša bo ob 10 uri dopoldne in ob 19
uri zvečer.
------------------

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

V soboto, 1. 6., bo sestanek za animatorje oratorija
ob 11h v učilnici.
------------------

Naslednjo nedeljo, 2. 6., bo sv. maša tudi pri sv.
Radegundi ob 10.00. V Šmihelu maše v nedeljo ni.
------------------

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

Vabljeni na vseslovensko romanje bolnikov in
invalidov na Brezje, ki bo 15. 6. 2019. Avtobus bo
prijavljene pobral na avtobusni postaji ob 6.45.
Povratek ok. 17h. Priporočen prispevek za pokritje
stroškov je 20 €. Prijavite se Mariji Janko na 031
400 992.

Evangelij 6. velikonočne
nedelje, leto C
(Jn 14,23-29)
TisU čas je rekel Jezus svojim
učencem: »Če me kdo ljubi, se
bo držal moje besede in moj Oče
ga bo ljubil. Prišla bova k njemu
in prebivala pri njem. Kdor me
ne ljubi, se ne drži mojih besed;
in beseda, ki jo slišite, ni moja,
ampak od Očeta, ki me je poslal.
To sem vam povedal, dokler sem
še med vami. Tolažnik pa, SveU
Duh, ki ga bo Oče poslal v
mojem imenu, vas bo učil vsega
in spomnil vsega, kar sem vam
povedal. Mir vam zapuščam,
svoj mir vam dajem. Ne dajem
vam ga, kakor ga daje svet. Vaše
srce naj se ne vznemirja in ne
plaší. Slišali ste, da sem vam
rekel: ›Odhajam in pridem k
vam.‹ Če bi me ljubili, bi se
razveselili, da grem k Očetu, saj
je Oče večji od mene. In zdaj
sem vam povedal, preden se
zgodí, da boste verovali, ko se
zgodí.
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OZNANILA od 26. 5. - 2. 6. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek Prošnji dan
27. 5.

8.00

za + Butejevo Ivanko

9.00

za + 2 Franca in Ano Praprotnik
(Brezje)

Torek
28. 5.

9.00

za + Jožefo Gaber
(Lepa Njiva)
za + Tonko Britovšek
za + Pavla Port

Prošnji dan

19.00

Sreda
29. 5.

Prošnji dan

9.00

za + Jožeta Acman
(Ljubija)

Četrtek
30. 5.

GOSPODOV
VNEBOHOD
slovesni praznik

10.00

za + Ivanko Goličnik

19.00

za + Faniko Fužir
za + Romano Škomrlj

Petek
31. 5.

OBISKANJE
DEVICE MARIJE
praznik

19.00

za + Jožico Kolenc
za + Predovnik Franca in Ano (obletna)
za + Apolonijo Vodovnik (obletna)

Sobota
1. 6.

Sv. JusDn,
mučenec

19.00

za + Janeza Korenjak
za + starše in rodbino Vodovnik

Nedelja
2. 6.
2019

7. VELIKONOČNA
NEDELJA

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Ferdinanda Korpnik

7. VELIKONOČNA
NEDELJA

10.00

za + Frančiško Leskovšek
(sv. Radegunda)

ŠMIHEL
Nedelja
2. 6. 2019

Tudi letos bo v poletni oratorij za otroke, v Mozirju od 25. – 29. 6. 2019, na Lepi Njivi od
22. – 26. 7. 2019 in v Šmihelu pa od 1. – 3. 8. 2019. Prijavnice bodo na razpolago v tednu,
ki prihaja.
------------------

V jeseni vabljeni na Delavnice molitve in življenja (Dmž), ki bodo ponovno potekale v
Mozirju. Delavnice obsegajo 15 srečanj po 2h, enkrat na teden, prvo srečanje pa bo v
četrtek, 12. 9. 2019. Namen Dmž je poglobiU svoj osebni odnos z Bogom. Na vsakem
srečanju premišljujemo Božjo besedo, poslušamo oznanilo, katehezo br. Ignacia Larranaga,
ustanovitelja, ter spoznamo nov molitveni način. Delavnica želi popeljaU udeleženca korak
za korakom v globjo molitev in prijateljstvo z Bogom.
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