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GLASNIK
7. VELIKONOČNA NEDELJA
Maše redno po urniku. Prvi četrtek molimo
za duhovne poklice. Prvi petek, ura adoracije
ob 18h. Nato se posve?mo Srcu Jezusovemu.
------------------------

Jutri, v ponedeljek, 3. 6. srečanje biblične
skupine ob 20h.
------------------------

Sestanek vseh sodelavcev za misijon z
udeležbo p. Primoža Kovača in s. Metke Kos
bo v torek, 4. 6. po večerni maši, ob 19.30.
Prosim za udeležbo.
------------------------

Srečanje moške skupine bo v četrtek, 6. 6. ob
20h.
------------------------

V soboto, 8. 6. bo na Brdu (Korenjak) “dan
stega“. Skav? vabijo skavtske družine in
podpornike skavtov popoldne na druženje in
ob 16.30h k sv. maši.
------------------------

Naslednja nedelja so Binkoš?. Popoldne ob
15h srečanje za bolnike in ostarele, maša z
zakramentom sv. maziljenja bo v cerkvi, nato
še druženje.
------------------------

Krs? v mesecu juniju bodo v soboto, 15. 6.
ob 11h in v nedeljo, 16. 6. ob 10h pri sv.
maši. Priprave za starše in botre bodo v
torek, 13. 6. ob 19.30 uri v učilnici.
------------------------

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

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 so otroci dobili pri verouku,
si pa na spletni strani župnije in v cerkvi.

Evangelij 7. velikonočne nedelje,
leto C, (Jn 17,20-26)
Tis? čas je Jezus povzdignil oči k
nebu in molil: »Sve? Oče, ne prosim
samo za té, ampak tudi za ?ste, ki
bodo po njihovi besedi verovali
vame: da bi bili vsi eno, kakor si ?,
Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili
tudi oni v naju, da bo svet veroval,
da si me ? poslal. In jaz sem jim dal
veličastvo, ki si ga dal meni, da bi
bili eno, kakor sva midva eno: jaz v
njih in ? v meni, da bi bili
popolnoma eno. Naj svet spozna,
da si me ? poslal in da si jih ljubil,
kakor si ljubil mene. Oče, hočem,
naj bodo tudi ?, ki si mi jih dal, z
menoj tam, kjer sem jaz, da bodo
gledali moje veličastvo, ki si mi ga
dal, ker si me ljubil pred začetkom
sveta. Pravični Oče, svet te ni
spoznal, jaz pa sem te spoznal in ?
so spoznali, da si me ? poslal. In
razodel sem jim tvoje ime in jim ga
bom še razodeval, da bo ljubezen, s
katero si me ljubil, v njih in bom jaz
v njih.«
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OZNANILA od 2. - 9. 6. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek Sv. Karel Lwanga in
3. 6.
drugi ugandski
mučenci

8.00

za + Antona Kramer
po namenu

Torek
4. 6.

19.00

za + Marijo Brezovnik
za + Terezijo Zahojnik

Sreda
5. 6.

Sv. Bonifacij

8.00

v čast Svetemu Duhu
za + Presečko rodbino

Četrtek
6. 6.

četrtek pred prvim
petkom

19.00

za nove duhovne poklice
za + Rajkota Prepadnik

Petek
7. 6.

prvi petek

19.00

v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Stanislava Karlatec (obletna) in za Marijo

19.00

za + Miha Blažič (obletna)
za + Hriberšek Cirilo in Franca (obletna)
za + Marijo Vipavc (obletna)

7.00

za žive in pokojne župljane
za + 2 Franca in Ano Praprotnik

10.00

za + Pavla Pečnik

15.00

za + Franca Koren

Sobota
8. 6.
Nedelja
9. 6.
2019

BINKOŠTI

ŠMIHEL
Petek
7. 6.

prvi petek

17.00

za + Vladota Kodrun

Nedelja
9. 6. 2019

BINKOŠTI

8.45

za + Gostečke starše (obletna za mamo)

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 poglobi? 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 popelja? udeleženca korak
za korakom v globjo molitev in prijateljstvo z Bogom.
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