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GLASNIK
3. POSTNA NEDELJA
Papež Frančišek je imenoval novega
Celjskega škofa, profesorja
Svetopisemskih znanos<
dr. Maksimilijana Matjaža. Vabljeni k
molitvi za novega škofa in našo
škoﬁjo.
------------------

Osnovnošolski verouk je na daljavo
preko ZOOM-a. Povezave in urnik na
župnijski spletni strani:
zupnija-mozirje.si
------------------

V ponedeljek, 8. 3. srečanje skupine
za duhovno rast ob 20h na Zoomu.
------------------

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.
------------------

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, 12. 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 JANEZU
(Jn 2,13-25)
Bližala se je judovska velika noč in Jezus je šel v
Jeruzalem. V templju je našel prodajalce volov, ovc
in golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli tam. In
iz vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz templja z
ovcami in voli vred. Menjalcem je raztresel denar in
prevrnil mize, prodajalcem golobov pa rekel:
»Spravite proč vse to in iz hiše mojega Očeta ne
delajte tržnice!« Njegovi učenci so se spomnili, da
je pisano: ›Gorečnost za tvojo hišo me použiva.‹
Judje so mu rekli: »Kakšno znamenje nam pokažeš,
da smeš takó dela<?« Jezus jim je odgovóril in
rekel: »Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom
postavil.« Judje so tedaj rekli: »Šes<nš<rideset let
so zidali ta tempelj, < pa ga boš postavil v treh
dneh?« On pa je govóril o templju svojega telesa.
Ko je vstal od mrtvih, so se njegovi učenci spomnili,
da je govóril o tem, in verovali so Pismu in besedi,
ki jo je rekel Jezus. Ko je bil med praznikom pashe v
Jeruzalemu, so mnogi začeli verova< v njegovo ime,
ker so videli znamenja, ki jih je delal. Jezus pa se
jim ni zaupal, ker je vse poznal in ker ni bilo treba,
da bi mu kdo pričeval o človeku; sam je namreč
vedel, kaj je v človeku.
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OZNANILA od 7. — 14. 3. 2021
MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
7. 3. 2021

3. POSTNA NEDELJA 7.00

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

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

Ponedeljek
8. 3.

8.00

za + Praznik Franca in Veroniko
za + Franca Pečnik (obletna)

Torek
9. 3.

18.00

za + Korperjeve in Ivana (obletna)
za + Francija Praprotnik

Sreda
10. 3.

8.00

za + Antona Kramer
za + Slapnik Marijo in Franca iz Ljubljane

Četrtek
11. 3.

16.00

za + Štefanijo Gostečnik (obletna) (Šmihel)

18.00

za + rodbino Bastl
za + Zinko in Franca Breznik in + Vozlove

Petek
12. 3.

18.00

za + starše Pečnik in brata Franca
za + Butejevo Ivanko (obletna)
za + Jožefo Korošec

Sobota
13. 3.

18.00

v blagoslov novega Celjskega škofa
za + Alojza Janko in starše
za + Franca Slemenšek

Nedelja
14. 3.
2021

4. POSTNA NEDELJA 7.00
papeška nedelja obletnica izvolitve
papeža Frančiška

za žive in pokojne župljane
za + Firštove

8.45

za + Verbučeve (Šmihel)

10.00

za + Antona in Marijo Ramšak (obletna)
za + Alojza in 2 Tereziji Breznik

