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GLASNIK
4. VELIKONOČNA NEDELJA
OZNANILA
SREČANJE ŽUPNIJSKEGA SVETA OBEH ŽUPNIJ IN
KLJUČARJEV PO SPLETU BO V TOREK, 5. MAJA OB 20 URI.
NAVODILA PRIDEJO NA TELEFON IN E-MAIL.
Vrata cerkva se odpirajo. Nekaj navodil:
- ČE SMO BOLNI, KAŽEMO SIMPTOME, KAŠLJAMO IN
KIHAMO, V CERKEV NE PRIDEMO IN SPREMLJAMO
MAŠO DOMA.
- Škofje so določili, da vsaka maša med tednom do
nadaljnega velja kot nedeljska maša, tako da vabljeni, da se
porazdelimo pri mašah tudi med tednom, da ob nedeljah
ne bo prevelike gneče v cerkvi.
- V cerkvi nosimo svojo masko in si ob vhodih razkužimo roke.
- Svoj dar za cerkev oddamo V KOŠARO OB VHODIH, ko
vstopimo ali pa ob odhodu iz cerkve.
- V cerkvi držimo med seboj predpisano razdaljo 1.5m, razen
družine, zato prosim tiste, ki živijo v istem gospodinjstvu, da
sedijo ali stojijo pri maši skupaj.
- Začasno uvajamo tudi NEDELJSKO VEČERNO MAŠO OB
19 URI, tako da bo skupaj s sobotno večerno mašo in mašo
v Šmihelu pri nas 5 nedeljskih maš.
- Obhajilo prejemamo samo na roko, rokovanja med mašo
ni, prav tako ni blagoslovljene vode v kropilnikih.
- Starejšim zaradi njihove varnosti odsvetujemo prihod k maši
takrat, ko se predvideva gneča. Pridite raje med tednom ali
pa skupaj z družino, s katero živite v istem gospodinjstvu in
se usedite skupaj z njimi in ne sami zase. Enako velja za
mladino, za otroke pa je to obvezno.
- Za maše lahko darujete v zakristiji po maši. Počakate zunaj in
vstopate eden po eden na povabilo župnika.
- Pred mašo je v zakristiti samo župnik in ministranti.
- Za spovedni kabinet bomo zaenkrat uporabljali mrzlo
lopco, zato od zunaj dostop skozi mrzlo lopco pred mašo ne
bo mogoč. K spovedi vstopate iz prezbiterija.
- Do nadaljnega se lahko v prezbiteriju med mašo nahajajo
samo duhovnik, ministranti, bralci in zakristani.
Verouka ni.
Kdor ima čas, vabljen k čiščenju in pripravi župnijske cerkve v
Mozirju, ki bo v ponedeljek, 4. maja, od 15 ure naprej.

IZ SV. EVANGELIJA PO LUKU
(Jn 10,1-10)

Tis$ čas je rekel Jezus:
»Resnično, resnično, povem
vam: Kdor ne vstopi v ovčjo
stajo skozi vrata, ampak se
splazi vanjo drugod, je tat
in ropar. Kdor pa pride skozi
vrata, je pas$r ovac. Njemu
vratar odpre in ovce
poslušajo njegov glas in
svoje ovce kliče po imenu in
jih vodi iz staje. Ko vse svoje
spus$ ven, hodi pred njimi
in ovce gredo za njim, ker
poznajo njegov glas. Za
tujcem pa ne bodo šle,
ampak bodo bežale pred
njim, ker ne poznajo glasu
tujcev.«
Jezus jim je povedal to
priliko, pa niso razumeli, kaj
jim je govóril. Jezus je
znova spregovóril:
»Resnično, resnično, povem
vam: Jaz sem vrata za ovce.
Vsi, ki so prišli pred menoj,
so tatovi in roparji, toda
ovce jih niso poslušale. Jaz
sem vrata. Kdor vstopi
skozme, se bo rešil; hodil
bo noter in hodil bo ven in
bo našel pašo. Tat prihaja
samo zato, da krade, kólje
in uničuje. Jaz sem prišel,
da bi imeli življenje in da bi
ga imeli v obilju.«

03/05/2020

ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL

M: 031461700

www.zupnija-mozirje.si

OZNANILA od 3. - 10. 5. 2020
MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
3. 5. 2020

4. VELIKONOČNA nedelja Dobrega
PasErja

10.00

Ponedeljek
4. 5.

sv. Florijan, mučenec 19.00

za žive in pokojne župljane
za + 2 Franca in Ano Praprotnik
v zahvalo za 60 let zakona
za + Marijo Rajter
za + Danija Grudnik

Torek
5. 5.

19.00

za + Antonijo Forštner (30 dan)
za + Marijana Blatnik

Sreda
6. 5.

19.00

v čast Svetemu Duhu
za + Jožeta Mikek

Četrtek
7. 5.

17.00

za + Medvedove (V Šmihelu)

19.00

za + Dragota Možic
za + Vido Bele

Petek
8. 5.

19.00

za + Mavričeve
za + Antona Sedovšek
za + Jožefa Mavrič

Sobota
9. 5.

19.00

za + Heleno Lešnik
za + Markota Orel
za + Zg. Brezovnikove

7.00

za žive in pokojne župljane
za + Marijo Gregorc

8.45

v zahvalo (v Šmihelu)
za + Ivana Atelšek (v Šmihelu)

10.00

za + Antona Mikek in starše Fužir (obletna)

19.00

za + Jožefo Usar

Nedelja
10. 5.
2020

5. VELIKONOČNA
NEDELJA

SPOVED VSAK DAN PRED MAŠO POL URE, TUDI V ŠMIHELU, RAZEN V NEDELJO OB
10 URI, KO BO MOŽNA SPOVED PO MAŠI.
-----------------------------------------------------

SV. MAŠO IZ MOZIRSKE ŽUPNIJSKE CERKVE SV. JURIJA LAHKO VEDNO SPREMLJATE PREKO
INTERNETA VSAKO NEDELJO OB 7, 10 IN 19 URI IN VSAK DAN MED TEDNOM OB 19 URI.
-----------------------------------------------------

VEROUKA NI.
STARŠI, UPORABITE PRIPRAVLJENE KATEHEZE ZA OTROKE NA:
https://zupnija-mozirje.si/kategorija/verouk/
-----------------------------------------------------

SV. MAŠA BO V ŠMIHELU TUDI OB ČETRTKIH OB 17 URI.

