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GLASNIK
BINKOŠTI
Maše so v cerkvi po rednem
urniku.
V nedeljo so maše ob 7h, 8.45
(Šmihel) in ob 10h. Med tednom
so maše v ponedeljek in sredo ob
8h zjutraj, ostale dneve ob 19h, v
Šmihelu pa ob četrtkih ob 17h. Ob
praznikih je lahko urnik maš
drugačen.
------------------

Jutri, na praznik Marije, Matere
Cerkve, bo maša v Šmihelu ob
8.45 in v Mozirju ob 19h.
------------------

V četrtek maše v Šmihelu ta teden
ne bo.
------------------

Srečanja za ostarele in bolne
bodo, v kolikor bodo razmere
dopuščale, v jesenskem času.
------------------

VEROUK:
S prvoobhajanci nadaljujemo
verouk. Prvo sv. obhajilo bo 13. 9.
2020, če bodo razmere dopuščale.
Z birmanci nadaljujemo verouk v 2
skupinah ob petek ob 13.15 in 14h
Ker se je začela šola tudi za ostale
veroučence, se bomo dogovorili
za srečanje po razredih
veroučencev za zaključek
veroučnega leta.
------------------

Biblična skupina ima srečanje v
ponedeljek, 1. 6. ob 20.30 v
knjižnici.
------------------

Srečanje zakonske skupine 2 bo v
četrtek, 4. 6. ob 20.15 v knjižnici.
------------------

Srečanje mladine bo danes, v
nedeljo, 31. 5. ob 19h v knjižnici in
nato vsako nedeljo ob večerih.

BERILO IZ APOSTOLSKIH DEL (2,1-11)
Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na
istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum,
kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo,
kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki,
podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad
vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni
s SveUm Duhom in začeli so govoriU v tujih
jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjaU. V
Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje, pobožni
možje iz vseh narodov pod nebom. Ko se je
razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi. Vsi
so bili iz sebe, ker jih je vsakdo slišal govoriU v
svojem jeziku. Strmeli so, se čudili in govorili:
»Glejte, ali niso vsi U, ki govorijo, Galilejci?
Kako, da jih slišimo vsak v svojem maternem
jeziku? ParU, Médijci in Elámci in UsU, ki
prebivamo v Mezopotámiji, Judêji in
Kapadókiji, v Póntu in Aziji, v Frígiji in Pamcliji,
v Egiptu in v libijskih krajih blizu Ciréne, in mi iz
Rima, ki se zdaj mudimo tukaj, Judje in
spreobrnjenci, Krečáni in Arabci – vsi jih
slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika
Božja dela!«
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OZNANILA od 31. 5. - 7. 6. 2020
MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
31. 5. 2020

10.00

za žive in pokojne župljane

8.45

za + Janeza Goličnik (Šmihel)

10.00

za + rodbino Jošt
za + Jožefo Korošec
po namenu

8.45

za + Jožeta Mikek (Šmihel)

19.00

v zahvalo za Anamarijo
za + Terezijo Breznik

19.00

za + Reziko Novak
za + Marijo Vilfan

8.00

na čast Svetemu Duhu
za + Vida Marolt in Tomaža

Četrtek
4. 6.

19.00

za + MarUno Gostečnik
za + Franca Slemenšek (8 dan)

Petek
5. 6.

19.00

v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Ano Rampre (8 dan)
za + Apolonijo Vodovnik (obletna)

Sobota
6. 6.

19.00

za + Pavla Port
za + Aleksa Stropnik
za + Antona Napotnik

7.00

za žive in pokojne župljane

8.45

za + Potočke in Ivana (Šmihel)

10.00

za + Cirilo in Franca Hriberšek (obletna)
za + Matevža in Faniko Zavolovšek
za + Deleja Kotnik Mariko

Ponedeljek
1. 6.

BINKOŠTI

MARIJA, MATI
CERKVE
binkoštni
ponedeljek

Torek
2. 6.
Sreda
3. 6.

Nedelja
7. 6.
2020

sv. Karel Lwanga
in drugi Ugandski
mučenci

SVETA TROJICA

Vsem Bog povrni za vse darove za župnijo, ki jih darujete ob nabirki. Do nadaljnega darov ne
bomo pobirali med mašo, ampak lahko svoj dar oddate v košarico ko pridete v cerkev ali ko
odidete ob vseh vhodih.
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