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GLASNIK
7. VELIKONOČNA NEDELJA
Maše so v cerkvi po oznanjenem
urniku. V mesecu maju bodo maše med
tednom ob 19h ter v nedeljo ob 7, 8.45,
10 uri.
------------------

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

Sestanek za starše prvoobhajancev
(3. razred) bo v torek, 26. 5. 2020.
Dobimo se pri maši ob 19h in se nato
pogovorimo po maši kar v cerkvi. Otroci
naj ostanejo doma.
------------------

Srečanje za birmance bo v sredo. 27. 5.
ob 19h v cerkvi.
------------------

Od naslednje nedelje naprej (31. 5.)
prehajamo na običajni mašni red. V
nedeljo bodo maše ob 7h, 8.45 (Šmihel)
in ob 10h. Med tednom bodo maše z
mesecem junijem v ponedeljek in sredo
ob 8h zjutraj, ostale dneve ob 19h.
------------------

Vsi, ki lahko (ste zdravi) lepo vabljeni k
sv. mašam.
Maše v nedeljo ob 19h več ne bo, ker ni
potrebe. Nedeljski obisk maše je žal tako
majhen, da bi bile dovolj 2 nedeljski sv.
maši in ne 4, kot jih imamo. Čeprav ni
več takšne nevarnosD, nekateri sedaj po
koncu karantene ne pridejo več v cerkev.
Vsak zase ve in naloga duhovnika ni
prepričevaD vernike, da pridejo v cerkev,
na praznovanje vere, ampak
oznanjevanje te vere, evangelija. Tako
vam oznanim, da vas Gospod Jezus čaka
v cerkvi in če je zato treba (iz ljubezni do
bližnjega) uporabiD masko, jo pač bomo.
Verni so v zgodovini morali potrpeD še
vse večje neprijetnosD, da so lahko
obhajali sv. mašo, celo za ceno življenja.
Prišli so iz vere in ljubezni do Boga.

IZ SV. EVANGELIJA PO JANEZU
(17,1-11)
TisD čas je Jezus povzdignil oči proD nebu in
dejal: »Oče, prišla je ura. Poveličaj svojega
Sina, da Sin poveliča tebe, kajD dal si mu
oblast nad vsakim človekom, da bi dal večno
življenje vsem, ki si mu jih dal. Večno
življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe,
edinega resničnega Boga, in njega, ki si ga
poslal, Jezusa Kristusa. Jaz sem te poveličal
na zemlji s tem, da sem dokončal delo, ki si
mi ga dal, da ga opravim. In zdaj me D, Oče,
poveličaj pri sebi z veličastvom, ki sem ga
imel pri tebi, preden je bil svet. Razodél sem
tvoje ime ljudem, ki si mi jih dal od sveta.
Tvoji so bili, pa si jih dal meni in so se držali
tvoje besede. Zdaj vedo, da je vse, kar si mi
dal, od tebe; kajD besede, ki si mi jih dal,
sem dal njim. Oni so jih sprejeli in resnično
spoznali, da sem izšel od tebe, in verovali, da
si me D poslal. Jaz prosim zanje. Ne prosim
za svet, temveč za Dste, ki si mi jih dal, ker so
tvoji; in vse moje je tvoje, in kar je tvoje, je
moje in poveličan sem v njih. Nisem več na
svetu; oni so na svetu, jaz pa odhajam k tebi.
SveD Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi
ga dal, da bodo eno kakor midva.«
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OZNANILA od 24. - 31. 5. 2020
MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
24. 5. 2020

7. VELIKONOČNA
NEDELJA

10.00

za žive in pokojne župljane

8.45

za + Medvedove (Šmihel)

10.00

za + Žunterjeve, Franca, MarDno in Erno
za + Jožefo Kotnik
za + Ivana Glušič

19.00

za + Franca Kos

Ponedeljek
25. 5.

binkoštna
devetdnevnica

19.00

za + Ivana Mikek
za + Vero in Mirkota Praprotnik

Torek
26. 5.

sv. Filip neri,
duhovnik

19.00

za + Heleno in Jožeta Dobnik (obletna)
za + Kortnerjeve in Darkota Napotnik

Sreda
27. 5.

binkoštna
devetdnevnica

19.00

za + Skornške ter Kristla in Pavlo Poličnik
za zdravje

Četrtek
28. 5.

binkoštna
devetdnevnica

17.00

za + Marijo Gostečnik (Šmihel)

19.00

za + Antonijo Forštner
za + Štefana Tasič (30 dan)

Petek
29. 5.

binkoštna
devetdnevnica

19.00

za + Puncer Ivana in Vido (obletna)
za + Belejeve ter Slemenšek Maksa
za + starše in rodbino Vodovnik

Sobota
30. 5.

binkoštna
devetdnevnica

19.00

za + Bezovnikove in Pustoslemškove
za + Predovnik ANo in Franca
za + Tatjano Melavc (8 dan)

Nedelja
31. 5.
2020

BINKOŠTI

7.00

za žive in pokojne župljane

8.45

za + Janeza Goličnik (Šmihel)

10.00

za + rodbino Jošt
za + Jožefo Korošec
po namenu

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

