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

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

Naslednji petek, 19. 3.,
obhajamo praznik sv.
Jožefa. Maše bodo ob 8.45 v
Šmihelu ter ob 10h in ob
18h v Mozirju. Pri vsaki maši
bo tudi petkov postni
nagovor. Vabljeni k sv. maši
ali v živem prenosu ali v
posnetku na župnijski
youtube strani.
------------------

Srečanje mladine na
ZOOM-u bo v petek, 19. 3.
ob 20h. Mladi vabljeni.
------------------

Spoved - pred sveto mašo v
zakrisOji ali po dogovoru
kadarkoli. Če bi šli k spovedi
pred mašo, pridite pri
zadnjih vraOh iz stranske
kapele v zakrisOjo.

IZ SVETEGA EVANGELIJA PO JANEZU
(Jn 3,14-21)
TisO čas je rekel Jezus Nikodemu: »Kakor je Mojzes
povzdignil kačo v puščavi, tako mora biO povzdignjen Sin
človekov, da bi vsak, kdor veruje, imel v njem večno
življenje. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega
edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne
pogúbil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč
svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi
se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor
pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime
edinorojenega Božjega Sina. Sodba pa je v tem, da je prišla
luč na svet in so ljudje bolj ljubili temò kakor luč, kajO
njihova dela so bila hudobna. Kdor namreč dela húdo,
sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi razkrila njegova
dela. Kdor pa se ravna po resnici, pride k luči, da se
pokažejo njegova dela, ker so narejena v Bogu.«
MOLITEV ZA NOVEGA CELJSKEGA ŠKOFA
Gospod Bog, svojega služabnika Maksimilijana si izbral,
da bo kot naslednik apostolov vodil Tvoje vernike.
Daj mu duha modrosO in moči, duha vednosO in
pobožnosO, da bo zvesto vodil zaupano mu ljudstvo in v
svetu uresničeval skrivnost Cerkve.
Po Kristusu našem Gospodu. Amen.
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OZNANILA od 14. — 21. 3. 2021
MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
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

Ponedeljek
15. 3.

8.00

za + Antona Reberšak
za + Franca, Petra in Heleno Slapnik in hčerke
Sonjo in Heleno

Torek
16. 3.

18.00

za + starše Belak in Plešnik
za + Pustoslemšek Jožeta in Zalesnik Lojzeta
(obletna)

Sreda
17. 3.

8.00

za + Micko in Terezijo Jernejc
za + Jožeta Orel (obletna)

Četrtek
18. 3.

18.00

za + rodbino Pinculič
za + Franca Kramer in + Livkove

8.45

za + Kebrove (Šmihel)

10.00

za + Jožeta Podvratnik

18.00

za + Jožeta Kotnik
za + Jožefo Acman
za + Jožeta in Marijo Hrastnik

18.00

za + Jožico Orel
za + Vinkota Reberčnik (obletna)
za + Jožefa Stropnik

7.00

za žive in pokojne župljane

8.45

za + Jožeta Mikek (Šmihel)

10.00

za + Malčko Maze (obletna)
za + Jožefo in Janeza Oblak (obletna)
za + Ivana Goličnik (8 dan)

Petek
19. 3.

SV. JOŽEF, mož
blažene Device
Marije
- slovesni praznik

Sobota
20. 3.

Nedelja
21. 3.
2021

5. POSTNA TIHA NEDELJA
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