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GLASNIK
5. VELIKONOČNA NEDELJA
Verouk redno po urniku na
zoom-u.
------------------

Sv. maše in bogoslužje v
cerkvah je možno z
udeležbo vernikov po
pravilu 1 vernik ali
gospodinjstvo na 30m2,
nošnja mask, razkuževanje
rok in razdalja najmanj 1,5
metra. Prijave za udeležbo
niso potrebne, se je pa
potrebno drža ukrepov.
------------------

LJUDSKO PETJE V CERKVAH
JE DOVOLJENO, zborovsko
še ne.
------------------

Srečanje biblične skupine
bo v ponedeljek, 3. 5. ob
20h.

IZ SVETEGA EVANGELIJA PO JANEZU
(Jn 15,1-8)
Tis čas je Jezus rekel svojim učencem: »Jaz sem prava
vinska trta in moj Oče je vinogradnik. Vsako mladiko na
meni, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsako, ki rodi sad, otrebi,
da rodi še več sadu. Vi ste že čis po besedi, ki sem vam jo
povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne
more sama rodi sadu, če ne ostane na tr , tako tudi vi ne,
če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane
v meni in jaz v njem, rodi obilo sadu, kaj brez mene ne
morete ničesar stori . Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo
proč kakor mladiko in se posuši. Te mladike poberejo in
vržejo v ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede
ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo
zgodilo. V tem je poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu
in postanete moji učenci.«

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

Mesec maj. V cerkvi ob
delavnikih beremo
šmarnice za odrasle.
------------------

E-PRIPRAVA NA KRST za
starše in botre se bo izvajala
preko ZOOM-a dva večera,
6. in 13. 5. ob 20h. Priprava
je obvezna za vse, ki imajo
prvega ali drugega otroka in
na taki pripravi še niso bili.
Prijavite se preko spleta,
povezavo na prijavnico
najdete na župnijski in
dekanijski spletni strani.
------------------

ŽUPNIJSKA SPLETNA STRAN:
www.zupnija-mozirje.si

ti

NOVA DEKANIJSKA SPLETNA STRAN:
www.dekanija-gornjigrad.si

ti

ti

ti

ti

ti

ti

Župnijska Karitas Mozirje Šmihel organizira
brezplačno učno pomoč za
različne predmete. Kontakt:
040 702 919 (Andreja
Gumzej).
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OZNANILA od 2. — 9. 5. 2021
združena župnija MOZIRJE - ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
2. 5. 2021

5. VELIKONOČNA
NEDELJA

7.00

za žive in pokojne župljane

8.45

za + Srebovčke (Šmihel)
za + Medvedove

10.00

za + Konečnik Viktorja in sestro Ivanko
za + Daneta Hriberšek

Ponedeljek
3. 5.

SV. FILIP IN JAKOB,
apostola

8.00

za zdravje
v priprošnjo krstnemu zavetniku sv. papežu in
mučencu Aleksandru I.

Torek
4. 5.

Sv. Florijan,
mučenec

19.00

na čast Svetemu Duhu in za srečni porod
za + Franca in Jožefo Irman

Sreda
5. 5.

8.00

na čast Svetemu Duhu
v zahvalo in priprošnjo sv. Jožefu

Četrtek
6. 5.

17.00

za + Gačko mamo (Šmihel)

19.00

za zdravje v mladi družini
za + Janeza Dimec

Petek
7. 5.

19.00

na čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Faniko Punčuh
za + Janeza Steblovnik (obletna) in Rogleve

Sobota
8. 5.

19.00

za + Markota Orel
za + Zg. Brezonkove in Naraločnikove
za + Jaka Golob (8 dan)

7.00

za žive in pokojne župljane
za + Francija Praprotnik

8.45

za + Štefana Gaber (Šmihel)

10.00

za + Mileno Mastnak
za edinost v Rimokatoliški Cerkvi in papeža
Frančiška

Nedelja
9. 5.
2021

6. VELIKONOČNA,
NEDELJA
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