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GLASNIK
NEDELJA SVETE TROJICE
V ponedeljek bo maša ob 19h in v torek zjutraj ob 8h.
---------------------

Srečanje ženske skupine v ponedeljek, 17. 6. ob 18.30h.
---------------------

V četrtek, 20. 6., praznujemo slovesni in zapovedani
praznik Sv. Rešnjega Telesa in Sv. Rešnje Krvi, Telovo.
Sv. maši bosta v Mozirju ob 10h in ob 19h.
---------------------

Zadnja leta smo opazili, da je bilo vedno manj
udeležencev lepe nedelje in procesije v Mozirju.
Ključarji, zadolženi za organizacijo procesije, niso mogli
najK dovolj ljudi za nošnjo bander in neba in sveč itd.
Peša nam vera v navzočnost Boga v Najsvetejšem in
želja, da bi Ga poprosili za blagoslov pri našem delu, za
lepo vreme ... Sicer si kot župnik ne znam razložiK, da so
se ljudje izogibali lepi nedelji v Mozirju, pa tudi že na
podružnicah je obisk upadel. To je stara ljudska
pobožnost, ki je tudi ni potrebno izpeljaK, če je verni
več ne sprejemajo. Posebej ko opaziš, da po maši verni
gredo raje kar domov kot pa za Jezusom v procesiji.
Letos bomo imeli telovsko procesijo po kapelah po
večerni maši na praznik Sv. Rešnjega Telesa in Sv. Rešnje
Krvi, kot je tudi določeno v cerkvenem liturgičnem
koledarju. Ob nedeljah pa v Mozirju več ne bo telovske
procesije. Lepo vas vabim, da pridete počasKt
Najsvetejše v Presvetem Zakramentu in izkažete vero v
evharisKčno skrivnost tudi v procesiji.
Po procesiji v četrtek, 20. 6., pa vsi prisotni vabljeni na
župnijski piknik na župnijsko dvorišče. Da se poveselimo
in podružimo.
---------------------

Naslednjo nedeljo, 23. 6., bo lepa nedelja na Lepi Njivi
ob 10h in v Šmihelu ob 9h, prav tako bo maša v nedeljo
pri fari ob 10h.
---------------------

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

Lepe nedelje 2019:
Sv. Radegunda: nedelja, 30. 6. ob 10h.
Ljubija: nedelja, 30. 6. ob 10h.
Brezje: nedelja, 7. 7. ob 10h.

Evangelij nedelje Sv.
Trojice, leto C,
(Jn 16,12-15)
TisK čas je Jezus rekel
svojim učencem: »Še veliko
vam imam povedaK, a zdaj
tega ne morete nosiK. Ko pa
pride on, Duh resnice, vas
bo uvedel v vso resnico, ker
ne bo govóril sam od sebe,
temveč bo povedal, kar bo
slišal, in oznanjal vam bo
prihodnje reči. Poveličal me
bo, ker bo iz mojega jemal
in vam oznanjal. Vse, kar
ima Oče, je moje, zato sem
vam rekel: Iz mojega jemlje
in vam bo oznanjal.«
SLAVA OČETU IN SINU IN
SVETEMU DUHU, KAKOR JE
BILO V ZAČETKU TAKO ZDAJ
IN VSELEJ IN VEKOMAJ.
AMEN
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OZNANILA od 16. - 23. 6. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek
17. 6.

19.00

za + Jožefa Ježovnik (30 dan)
za + Zagradiške

Torek
18. 6.

8.00

za + Vodovnikove in Sedovšekove

Sreda
19. 6.

8.00

za + Vido Vajd Puncer (8 dan)
za zdravje

Četrtek
20. 6.

SV. REŠNJE TELO IN
SV. REŠNJA KRI
zapovedani praznik

10.00

po namenu

19.00

za + Faniko Fužir
za + Bačovnik Ferdinanda in Marijo
za + starše Čopar in Časl

Petek
21. 6.

Sv. Alojzij Gonzaga,
redovnik

19.00

za + Benota Skok (obletna)
za + Jožeta in Marijo Hrastnik (obletna)
za + Alojza Janko in starše

19.00

za + Alojzijo Stenšak
za + Germadnik Jožeta in Marjeto (obletna)

12. NEDELJA MED
LETOM

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Frančiško Kovač (obletna)
po namenu

Četrtek
20. 6.

SV. REŠNJE TELO IN
SV. REŠNJA KRI
zapovedani praznik

9.00

za + Ivana Atelšek

Nedelja
23. 6.
2019

12. NEDELJA MED
LETOM

9.00

za + MaKldo Čujež (8 dan)

Sobota
22. 6.
Nedelja
23. 6.
2019

ŠMIHEL

Posebne sv. maše v poletju 2019:
29. 6.: sv. maša v Ljubiji ob 10h.
21. 7.: sv. maša na Mozirski planini ob 12h.
24. 7.: celodnevno češčenje v Mozirju, sv. maše ob 8h in 19h.
25. 7.: celodnevno češčenje v Šmihelu, sv. maše ob 9h in 17h.
11. 8.: Radegunška nedelja: sv. maša ob 10h pri sv. Radegundi.
15. 8.: sv. maša ob 7h v Mozirju, ob 8.45h v Šmihelu, ob 10h in 19h na Brezju ter ob 12h na
Mozirski planini.
16. 8.: sv. maše na Brezju pri sv. Roku ob 7h, 8.30h, 10h in ob 19h.
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