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GLASNIK
3. VELIKONOČNA NEDELJA - sv. maša ob 10h
OZNANILA
Naslednja nedelja je
nedelja Dobrega
pastirja.
Vabljeni k molitvi za nove
duhovne poklice.
IZ SV. EVANGELIJA PO LUKU (24,13-35)
Večerne maše bodo od
sedaj naprej ob 19 uri,
ob nedeljah ob 10 uri.
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.

Glej, prav +s+ dan, prvi po sobo+, sta dva izmed Jezusovih
učencev potovala v vas, ki se imenuje Émavs in je šestdeset
stadijev oddaljena od Jerúzalema. Pogovarjala sta se o vsem tem,
kar se je zgodilo. In medtem ko sta se pogovarjala in razpravljala,
se jima je približal sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile
zastrte, da ga nista spoznala. Rekel jima je: »O kakšnih rečeh se
pogovarjata med potjo?« Žalostna sta obstala in eden izmed njiju,
ki mu je bilo ime Kleópa, mu je odgovóril: »Si + edini tujec v
Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni?« »Kaj neki?« je
rekel. Dejala sta: »To, kar se je zgodilo z Jezusom Nazaréčanom, ki
je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem
ljudstvom; kako so ga naši véliki duhovniki in poglavarji dali
obsodi+ na smrt in križa+. Mi pa smo upali, da je on +s+, ki bo
rešil Izrael. Vrh vsega pa je danes že tretji dan, odkar se je to
zgodilo. Vsi iz sebe smo tudi zaradi nekaterih žena iz naših vrst. Ko
so bile zgodaj zjutraj pri grobu in niso našle njegovega telesa, so
se vrnile in pripovedovale, da so celó videle, kako so se jim
prikazali angeli, ki so povedali, da on živi. Nekateri od naših so šli h
grobu in so našli vse takó, kakor so pripovedovale žene, njega pa
niso videli.«
In on jima je rekel: »O nespametna in prepočasna v srcu, da bi
verovala vse, kar so povedali preroki! Mar ni bilo potrebno, da je
Mesija to pretrpél in šel v svojo slavo?« Tedaj je začel z Mojzesom
in vsemi preroki ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh
Pismih. Medtem so se približali vasi, kamor so bili namenjeni. On
pa se je delal, kakor da gre dalje. Silila sta ga in govorila: »Ostani z
nama, kaj+ pro+ večeru gre in dan se je že nagnil.« In vstopil je, da
bi ostal pri njiju. Ko je sédel z njima za mizo, je vzel kruh, ga
blagoslôvil, razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in
sta ga spoznala. On pa je izginil izpred njiju. In rekla sta drug
drugemu: »Ali ni najino srce gorelo v nama, ko nama je po po+
govóril in razlagal Pisma?« Še +sto uro sta vstala in se vrnila v
Jeruzalem ter našla zbrane enajstére in +ste, ki so bili z njimi.
Govorili so: »Gospod je res vstal in se prikazal Simonu.« Tudi
onadva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na po+ in kako sta ga
prepoznala po lomljenju kruha.
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OZNANILA od 26. 4. - 3. 5. 2020
MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
26. 4. 2020

10.00

za žive in pokojne župljane
za + Franca Pečnik

Šmihel

za + Medvedove

Ponedeljek
27. 4.

19.00

za zdravje
za + Alojza in Marijo Rosc

Torek
28. 4.

19.00

za + Danjelove
za + Viktorja Konečnik

19.00

za + Lenko Ganza
za + Frido Selišnik

19.00

za + Ferdinanda in Marijo Brinjovc
za + Marico Glušič

Sreda
29. 4.

3. VELIKONOČNA Jurijeva nedelja

sv. Katarina Sienska,
devica

Četrtek
30. 4.
Petek
1. 5.

SV. JOŽEF, delavec

19.00

za + Jožeta Pinculič
za + Hriberšekove - Jurjeve iz Preseke
za zdravje in po namenu

Sobota
2. 5.

sv. Atanazij, škof

19.00

za + Vinkota in starše Pustoslemšek
za + Jožefa Ježovnik
za + Franc Trogar

Nedelja
3. 5.
2020

4. VELIKONOČNA
NEDELJA - nedelja
Dobrega PasJrja

10.00

za žive in pokojne župljane
za + 2 Franca in Ano Praprotnik
v zahvalo za 60 let zakona

SV. MAŠO IZ MOZIRSKE ŽUPNIJSKE CERKVE SV. JURIJA LAHKO SPREMLJATE PREKO
INTERNETA VSAKO NEDELJO OB 10 URI IN VSAK DAN MED TEDNOM OB 19 URI.
4. velikonočna - nedelja Dobrega Pastirja: 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

