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GLASNIK
BELA NEDELJA - sv. maša ob 10h
OZNANILA
Naslednja nedelja je
Jurijeva nedelja. Ob
normalnem poteku stvari
bi sedaj oznanjali
slovesno praznovanje,
tokrat pa vas lahko
povabim samo k sv. maši
preko interneta.
Pa se povežimo tudi to
nedeljo na tak način v
upanju in molitvi, da nam
bo Gospod kmalu
omogočil tudi srečanje v
živo.
Starši, spremljajte na
spletni strani župnije
možnosti katehez za
otroke.
Kako se preklopimo na
živ prenos iz župnijske
cerkve v Mozirju?
Gremo na spletno stran:
www.zupnija-mozirje.si
na vrhu strani piše:
video prenos bogoslužja
NOVO
Vklopimo ta gumb.
Ko je prenos v živo,
lahko spremljate, sicer
pa lahko izberete
posnetek za ogled.

BERILO IZ APOSTOLSKIH DEL (2,42-47)
Bratje so bili stanovitni v nauku apostolov in v bratskem občéstvu, v
lomljenju kruha in v molitvah. Vse pa je v duši navdajal strah, ker se je
po apostolih dogajalo veliko čudežev in znamenj. Vsi verniki so se družili
med seboj in imeli vse skupno: prodajali so premoženje in imetje ter od
tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval. Dan za dnem so se enodušno
in vztrajno zbirali v templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano z
veselim in prepros@m srcem. Hvalili so Boga in vsi ljudje so jih imeli radi.
Gospod pa jim je vsak dan pridruževal take, ki so našli odrešenje.
IZ SV. EVANGELIJA PO JANEZU (20,19-31)
Pod noč @stega dne, prvega v tednu, ko so bila vrata tam, kjer so se
učenci zadrževali, iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil
mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« In ko je to rekel, jim je pokazal
roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je
Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas
pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite
Svetega Duha! Katerim grehe odpus@te, so jim odpuščeni; katerim jih
zadržite, so jim zadržani.«
Tomaža, enega izmed dvanajstérih, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo
med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali:
»Gospoda smo videli.« On pa jim je rekel: »Če ne vidim na njegovih
rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne
položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval.«
Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je
prišel pri zapr@h vra@h, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!«
Potem je rekel Tomažu: »Polôži svoj prst sèm in poglej moje roke! Daj
svojo roko in jo polôži v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.«
Tomaž mu je odgovóril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu je
rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor @s@m, ki niso videli, pa
verujejo!«
Jezus je vpričo svojih učencev stóril še veliko drugih znamenj, ki niso
zapisana v tej knjigi; ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus
Mesija, Božji Sin, in da bi s tem, da vérujete, imeli življenje v njegovem
imenu.
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OZNANILA od 19. - 26. 4. 2020
MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
19. 4. 2020

10.00

za žive in pokojne župljane
za + Jurkovnik Staneta

Šmihel

za + Potočke in Verbučeve

Ponedeljek
20. 4.

20.00

za zdravje
za + Pavla Pečnik

Torek
21. 4.

20.00

v zahvalo za življenje
za + Terezijo Breznik (30 dan)

Sreda
22. 4.

20.00

za + Alojzijo Acman
za + Jožefo Korošec (8 dan)

20.00

za + Franca Podvratnik (obletna)
za + Antonijo Orel

20.00

za + kanonika Jožeta Goličnik (obletna)
za + Petra Urbanc

Šmihel

v zahvalo

Četrtek
23. 4.

2. VELIKONOČNA BELA NEDELJA
nedelja Božjega
usmiljenja

sv. Jurij, mučenec

Petek
24. 4.

Sobota
25. 4.

SV. MARKO,
evangelist

20.00

za + Rajkota Prepadnik
za + Ivana Žnidar (obl.) ter starše Žnidar in Rogel
za + Rozalijo Završnik

Nedelja
26. 4.
2020

3. VELIKONOČNA Jurijeva nedelja

10.00

za žive in pokojne župljane
za + Franca Pečnik

Šmihel

za + Medvedove

SV. MAŠO IZ MOZIRSKE ŽUPNIJSKE CERKVE SV. JURIJA LAHKO SPREMLJATE PREKO
INTERNETA VSAKO NEDELJO OB 10 URI IN VSAK DAN MED TEDNOM OB 20 URI.
3. velikonočna - Jurijeva nedelja: OB 10.00.
KDOR BI RAD DAROVAL ZA SV. MAŠO, ME LAHKO POKLIČE NA 031 461 700
ZA DOGOVOR ZA NAMEN IN DATUM MAŠE.
STARŠI LAHKO UPORABITE PRIPRAVLJENE KATEHEZE ZA OTROKE NA:
https://zupnija-mozirje.si/kategorija/verouk/
PROSIM DA VAŠIM BLIŽNJIM, SOSEDOM, SORODNIKOM IN DRUGIM PREDATE
INFORMACIJO GLEDE URNIKA BOGOSLUŽJA V MOZIRJU IN MOŽNOSTI OGLEDA NA
SPLETNI STRANI: www.zupnija-mozirje.si

