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GLASNIK
2. POSTNA NEDELJA
Kljub sproščanju ukrepov ostaja verouk na daljavo in pravilo
1 oseba ali gospodinjstvo na 30m2. Tako da ostajajo ukrepi v
cerkvi in župniji na enaki stopnji kot do sedaj. Spremembe
bodo sledile, ko pridemo v “rumeno“ fazo ukrepov.
Sv. maše so po rednem urniku. Prijave so potrebne za
nedeljo.
------------------

Osnovnošolski pouk se vrača v šole, verouk pa ostaja na
daljavo preko ZOOM-a. Spremembe urnika verouka so pri
7. in 8. razredu. Poglejte na povezave in urnik na župnijsko
spletno stran:
zupnija-mozirje.si
------------------

Sestanek za starše prvoobhajancev - 3. razred - z
dogovorom za prvo sv. spoved in prvo sv. obhajilu bo na
zoomu ob koncu verouka 2. skupine prvoobhajancev, v
četrtek, 4. 3. ob 16.45 uri - zoom povezava je enaka kot za
verouk vaših otrok.
------------------

Srečanje biblične skupine bo v ponedeljek, 1. 3. ob 20h.
------------------

V postnem času se pridružite postni duhovni pripravi z
naslovom “Korak za korakom“ , ki se dogaja vsak torek
zvečer na ZOOM-u.
Povezava na: zupnija-mozirje.si
------------------

Ob postnih četrtkih vabljeni ob 19.30 k molitvi večernic na
Zoom.
------------------

Prvi petek, obisk bolnikov.
------------------

Ob postnih petkih vabljeni k češčenju Najsvetejšega ob 17
uri in h križevem potu ob 17.30 uri.
------------------

Ob petkih vabljeni na postne govore domačega župnika ob
18h k sv. maši ali v živem prenosu ali v posnetku na župnijski
youtube strani.
------------------

Srečanje mladine na ZOOM-u bo v petek, 5. 3. ob 20h. Mladi
vabljeni. Vedno so zanimive teme. Ta petek bo: splav,
izvenzakonska življenska skupnost in pogled Cerkve na ta
vprašanja.
------------------

Spoved - pred sveto mašo v mrzli lopci ali po dogovoru
kadarkoli. Če bi šli k spovedi pred mašo, kar počakajte v
prezbiteriju pred mrzlo lopco.

IZ SVETEGA EVANGELIJA
PO MARKU (Mr 9,2-10)
TisU čas je Jezus vzel Petra,
Jakoba in Janeza in jih
same zase peljal na visoko
goro. Vpričo njih se je
spreménil. Njegova
oblačila so postala
bleščeča, nadvse bela, da
jih tako ne more pobeliU
noben belivec na svetu. In
prikazal se jim je Elija z
Mojzesom in pogovarjala
sta se z Jezusom. Oglásil se
je Peter in rekel Jezusu:
»Učitelj, dobro je, da smo
tukaj. Postavimo tri šotore:
tebi enega, Mojzesu enega
in Eliju enega.« Ni namreč
vedel, kaj bi rekel, kajU zelo
so se prestrašili. Narédil se
je oblak in jih obsenčil. In iz
oblaka se je zaslišal glas:
»Ta je moj ljubljeni Sin,
njega poslušajte!« Ko so se
hitro ozrli naokrog, niso
videli nikogar več razen
Jezusa samega, ki je bil z
njimi. In medtem ko so šli z
gore, jim je naróčil, naj
nikomur ne pripovedujejo
tega, kar so videli, dokler
Sin človekov ne vstane od
mrtvih. To besedo so
ohranili zase in se med
seboj spraševali, kaj
pomeni vstaU od mrtvih.
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OZNANILA od 28. 2. — 7. 3. 2021
MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
28. 2. 2021

2. POSTNA NEDELJA 7.00

za žive in pokojne župljane
za + starše Firšt, Breznik in brata Zvonkota

8.45

za + Gačko mamo (Šmihel)

10.00

za + Pepco Cigale
za zdravje
za + Ivana Glušič

Ponedeljek
1. 3.

8.00

za + Marijo Blagojevič

Torek
2. 3.

18.00

za + Marjana Hriberšek (obletna)
za + MarUna Berzelak (30 dan)

Sreda
3. 3.

8.00

na čast Svetemu Duhu
za + duhovnika Franca Brecl
za + Acman Jakoba in Marijo in 2 brata

Četrtek
4. 3.

16.00

za ozdravljenje sestre (Šmihel)

18.00

za + starše in Danilota Glušič
za + Gabrijelo Govek

Petek
5. 3.

18.00

v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Antona korošec (30 dan)
za + Rudolfa in Angelo Reberšak (obletna)

Sobota
6. 3.

18.00

za + Jankota Rajter (8 dan)
za + Marijo Lebar (30 dan)
za + Stankota in Andrejo Korenjak

Nedelja
7. 3.
2021

3. POSTNA NEDELJA 7.00

za žive in pokojne župljane

8.45

za + Marijo, Ano in Janeza Gostečnik (Šmihel)

10.00

za + Antona Stropnik (8 dan)
za + Branko Drev (8 dan)
za + starše Povše in Germadnik

