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GLASNIK
5. VELIKONOČNA NEDELJA
Maše so v cerkvi po
oznanjenem urniku. V
mesecu maju bodo maše
med tednom ob 19h ter
v nedeljo tudi ob 19h.
------------------

Možnost za sv. spoved
vsak dan pol ure pred
mašo v Mrzli lopci, v
Šmihelu pa v zakris?ji.
------------------

Srečanje za mlade preko
spleta danes, v nedeljo,
10. 5. ob 20.15 uri.
------------------

Srečanje biblične
skupine jutri, v
ponedeljek, 11. 5. ob
20.30 uri na Zoom-u.
------------------

Srečanje zakonske
skupine 2 v četrtek, 14.
5. ob 20h na Zoom-u.
------------------

Verouka ni.

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

Za maše lahko darujete v
zakris?ji vsak dan po
maši, prav tako se tam
oglasite za vse ostale
dogovore.
------------------

Možno je že obhajanje
sv. krsta in poroke. Za
dogovor me pokličite na
031 461 700 ali pa se
oglasite po maši.
------------------

Sv. mašo iz mozirske
župnijske cerkve sv. Jurija
lahko vedno spremljate
preko interneta:
vsako nedeljo ob 7, 10 in
19 uri in vsak dan med
tednom ob 19 uri.

IZ SV. EVANGELIJA PO JANEZU (14,1-12)
Tis? čas je rekel Jezus svojim učencem: »Vaše srce naj se
ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte! V hiši
mojega Očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi
vam rekel: Odhajam, da vam pripravim prostor? Ko
odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas
vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In pot,
kamor grem, poznate.« Tomaž mu je rekel: »Gospod, ne
vemo, kam greš. Kako bi mogli pozna? pot?«
Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje.
Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Če ste
spoznali mene, boste spoznali tudi mojega Očeta. Od
zdaj ga poznate in videli ste ga.« Filip mu je rekel:
»Gospod, pokaži nam Očeta in zados? nam bo.«
Jezus mu je dejal: »Filip, toliko časa sem med vami in me
nisi spoznal? Kdor je videl mene, je videl Očeta. Kako
moreš reči: ›Pokaži nam Očeta.‹ Mar ne veruješ, da sem
jaz v Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne
govorim sam od sebe; ampak Oče, ki je v meni, opravlja
svoja dela. Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni;
če pa tega ne verujete, verujte zaradi del samih.
Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, bo
dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal, in še večja
kot ta bo opravljal, ker grem jaz k Očetu.«
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OZNANILA od 10. - 17. 5. 2020
MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
10. 5. 2020

5. VELIKONOČNA
NEDELJA

10.00

za žive in pokojne župljane
za + Marijo Gregorc

8.45

v zahvalo (v Šmihelu)
za + Ivana Atelšek (v Šmihelu)

10.00

za + Antona Mikek in starše Fužir (obletna)

19.00

za + Jožefo Usar

19.00

za + Heleno Ganza
za + Štefana Tasič

19.00

za + Franca Pečnik
za + Jožico Orel (obletna)

Sreda
13. 5.

19.00

za + Sp. Govčke in Ivana Šumečnik
za + Rajota Šolar

Četrtek
14. 5.

17.00

za + Terezijo Vreš (Šmihel)

19.00

za + Antona Belak
za + Antona in Marijo Bastl

Petek
15. 5.

19.00

za + Jožefo Korošec (30 dan)
za + Antona Brinjovc
za + Pavla Dobovišek

Ponedeljek
11. 5.
Torek
12. 5.

sv. Leopold
Mandić, duhovnik

Sobota
16. 5.

sv. Janez
Nepomuk,
mučenec

19.00

za + Cvetko gregorc in Alojza Atelšek (obletna)
za + Antonijo Forštner
za + Antona Robida

Nedelja
17. 5.
2020

6. VELIKONOČNA
NEDELJA

7.00

za žive in pokojne župljane

8.45

za + Štefana Gaber (Šmihel)

10.00

za blagoslov družine Brezovnik
za + Petra Žehelj
za + Mileno Deleja

19.00

za zdravje

Starši, uporabite pripravljene kateheze za otroke na:
hnps://zupnija-mozirje.si/kategorija/verouk/

