ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
OZNANILA - Veliki teden

(14. - 21. 4. 2019)

ŽUPNIJA MOZIRJE
Ponedeljek
15. 4.
Torek
16. 4.
Sreda
17. 4.
Četrtek
18. 4.

GLASNIK

14. APRIL 2014
CVETNA NEDELJA

8.00

VELIKI
ČETRTEK

Petek
19. 4.
Sobota
20. 4.

VELIKI PETEK

Nedelja
21. 4.
2019

VELIKA NOČ

VELIKA
SOBOTA

za + Antonijo Mazej
za + starše in Vinkota Gnader
19.00 za + Alojza Pečnik (obletna)
za + Zg. Brezonkove in Marijo (obletna)
za + Vladimrja Pavlič (8 dan)
8.00 za + Alojza Pečnik in Osrednikove
za + Romano Škomrlj
20.00 za + Vivoda Franca, Marijo in
Angelo (obletna)
za + Albina in Milico Skornšek
(obletna)
20.00 križev pot in obredi Velikega petka
20.00 za
za
za
za
7.00 za
za

+ Ferdinanda Korpnik
+ Jožeta Acman
+ Marijo Brezovnik
+ Jožefo Gaber
žive in pokojne župljane
+ 2 Franca in Ano Praprotnik

10.00 v zahvalo za življenje
za + Terezijo Zahojnik

BOŽJA BESEDA ZA CVETNO NEDELJO, 14. 4. 2019 - (Lk 19,28-40;)

ŽUPNIJA ŠMIHEL
Četrtek
18. 4.

VELIKI ČETRTEK 18.00 za + Franca Goličnik

Petek
19. 4.

VELIKI PETEK

Sobota
20. 4.

VELIKA SOBOTA 18.00 za + Frančiško Leskošek

Nedelja
21. 4.
2019

VELIKA NOČ

18.00 križev pot in obredi Velikega petka

10.00 za + Štefana Gaber (8 dan)
za + Medvedove

Po teh besedah je šel v Jeruzalem. Ko pa je prišel blizu Be9age in Betanije h gori, ki se
imenuje Oljska, je odposlal dva izmed svojih učencev in rekel: »Pojdita v vas, ki je pred
vama; ko prideta tja, bosta našla privezanega osliča, na katerega nikoli noben človek ni
sédel. Odvežita ga in pripeljita! In če vaju kdo vpraša, zakaj ga odvezujeta, recita takole:
‚Gospod ga potrebuje.‘« Poslanca sta odšla in našla, kakor jima je bil povedal. Ko sta
žrebe odvezovala, so jima njegovi gospodarji rekli: »Zakaj odvezujeta žrebe?« Onadva sta
rekla: »Gospod ga potrebuje.« In pripeljala sta ga k Jezusu. In položili so na žrebe svoja
oblačila in nanj posadili Jezusa. Ko pa je šel dalje, so na pot razgrinjali svoje plašče. In ko
se je že bližal pobočju Oljske gore, je začela vsa množica učencev z močnim glasom
veselo hvaliN Boga za vsa čudovita dela, ki so jih videli. Klicali so: »Blagoslovljen kralj, ki
prihaja v Gospodovem imenu; mir v nebesih in slava na višavah!« Nekaj farizejev iz
množice mu je reklo: »Učenik, posvári svoje učence!« Odgovoril jim je: »Povem vam, če
N umolknejo, bodo kamni vpili.«
Na Cvetno nedeljo 2019 beremo Pasijon po Luku.

GLASNIK
OZNANILA
- Srečanje Frančiškovega svetnega reda bo danes, v nedeljo, 14. 4. 2019 ob 15h v
veroučni učilnici.
- Danes, v nedeljo, 14. 4. 2019 bo v župnijski cerkvi koncert Celjskega godalnega
orkestra, ob 17 uri. Vstop prost. Vabljeni.
- Verouk v tem tednu prve tri dni po urniku, v četrtek in petek ga ni.
- Obisk bolnikov v ponedeljek oz. po dogovoru. Prijavite se v župnišču.
- Ženska skupina ima srečanje v ponedelje, 15. 4. ob 18.30 uri.

ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL

Dogodki v prihodnje
22. – 26. 4.: priprava na prvo sv. obhajilo v Mozirju vsak večer ob 19h.
28. 4.: prvo sv. obhajilo v Mozirju ob 10h.
27. 4.: redni krsN v mesecu aprilu ob 11h. Za prijavo pokličite v župnišče.
1. 5.: sv. maša na Mozirski planini ob 12.00.
1. 5.: pričetek Šmarnične pobožnosN.
2. – 10. 5.: devetdnevnica na čast Sv. Duhu v pripravi na birmo.
4. 5.: praznovanje Florijanove nedelje v Mozirju ob 10h.

- Ministrantske vaje za praznike so v torek, 16. 4. ob 17h v Mozirju.

5. 5.: praznovanje obletnic porok, 5, 10, 15 ... 50 in več bodo na prvo majsko nedeljo, 5. 5.
2019 ob 15h v župnijski cerkvi. Pari, prijavite se v župnišču.

VELIKONOČNO PRAZNOVANJE 2019
Veliki četrtek (18. 4.), obhajanje Jezusove zadnje večerje ob 18h v Šmihelu in ob 20h v

8. 5.: rekolekcija, srečanje dekanijskih duhovnikov, v Mozirju ob 9h.
11. 5.: sv. birma ob 10.00.

Mozirju. Po končanih obredih v Mozirju bdenje z Jezusom na Oljski gori v Getsemaniju –

20. – 24. 5.: priprava na prvo sv. obhajilo v Šmihelu vsak večer ob 18h.

adoracija v cerkvi do polnoči.
Veliki petek (19. 4.) je dan Jezusovega trpljenja in smrN na križu. Križev pot ob 20h, nato

26. 5.: prvo sv. obhajilo v Šmihelu.
24. – 26. 5.: odmik za moške v Šmihelu.

obredi velikega petka. V Šmihelu ob 18h. Ta dan je strogi post.
Velika sobota (20. 4.). Blagoslov ognja zjutraj ob 7.00 uri v Mozirju in Šmihelu.

16. 6.: sv. maša na Mozirski planini ob 12h.
20. 6.: praznik Sv. Rešnjega in Sv. Rešnje Krvi. Procesija z Najsvetejšim po večerni sv. maši

Izpostavljeno Najsvetejše pri božjem grobu - ob 8. uri zjutraj. Razpored za češčenje: od 8

ob 19h.

– 10. ure Lepa Njiva, od 10 – 12. ure Loke in Ljubija, od 12 – 14. ure Mozirje, od 14 – 16.
ure Brezje in Radegunda. V Šmihelu razpored v cerkvi.

23. 6.: lepa nedelja v Šmihelu ob 9h in na Lepi Njivi ob 10h.
25. – 29. 6.: letošnji oratorij v Mozirju. Otroci vabljeni. Starši jih boste prijavili, ko bomo

Razpored blagoslova jedil na Veliko soboto: 10., 12. in 16. uri – Mozirje, na Brezju ob 13.
uri, v Ljubiji ob 13.30 uri, na Lepi Njivi ob 14. uri, v Šmihelu ob 15. uri. Darovi darovani ob

izdali prijavnice. Animatorji, vabljeni k sodelovanju.
29. 6.: diakonsko posvečenje v celjski stolnici ob 19h. Med posvečenimi diakoni bosta dva

božjem grobu na veliko soboto so namenjeni za kristjane v SveN deželi.

kandidata iz župnije Mozirje, Jože Prislan in Beno Kanjir.

Velikonočna Vigilija se prične ob 18h v Šmihelu in ob 20h v Mozirju. V Mozirju se dobimo
pred cerkvijo, kjer bomo blagoslovili ogenj in prižgali velikonočno svečo, nato se bomo v

30. 6.: sprejem novoposvečenih diakonov v župniji ob 10h.
30. 6.: lepa nedelja pri sv. Radegundi ob 10h.

procesiji odpravili v cerkev. Če bo dež, se bo vigilija pričela v cerkvi.
Na Veliko noč (21. 4.) bo zjutraj ob 7.00 slovesno vstajenje s procesijo po trgu,

7. 7.: lepa nedelja v Ljubiji ob 10h.
14. 7.: lepa nedelja na Brezju ob 10h.

Hoiauerjevi ulici in po Tratah mimo pošte nazaj v cerkev, nato slovesna sv. maša. Druga

21. 7.: sv. maša na Mozirski planini ob 12h.

maša bo ob 10.00.
V Šmihelu vstajenje ob 10h, procesija in sv. maša.

11. 8.: Radegunška nedelja ob 10h pri sv. Radegundi
Sep. – dec. 2019: Delavnice molitve in življenja pod vodstvom kapucina br. Primoža
Kovača.

