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GLASNIK
VELIKA NOČ
Osnovnošolskega verouka ta teden ne
bo - velikonočne počitnice.
------------------

Sv. maše bodo preko spleta, po
oznanjenem urniku. Na velikonočni
ponedeljek ob 10h in naslednjo nedeljo
samo ob 10h, sicer pa redno po urniku.
------------------

SPOZNAJ TEČAJ ALFA
V naši dekaniji bomo imeli tečaj Alfa.
Srečanja Alfa bodo potekala preko
ZOOM-a. Prvo srečanje bo v torek, 13.
aprila 2021 ob 20. uri. Na srečanja se je
treba prijaviH.
Povezavo na vprašalnik najdete na
spletni strani naše župnije:
www.zupnija-mozirje.si
Spoznajte torej osnove krščanstva v
prijetnem vzdušju Alfe.
Alfa srečanja so namenjena vsem, ki bi
želeli spoznaH ali poglobiH svoje
poznavanje krščanske vere. Na srečanjih
se bomo spoznali med seboj in z
Bogom, piko na i pa bodo dali pogovori
v malih skupinah.
Da bomo srečanja lahko karseda dobro
pripravili, vas prosimo, da iskreno
izpolnite vprašalnik. Tako boste po
elektronski pošH lahko prejemali vsa
potrebna obvesHla in povezave.
Veselimo se srečanja z vami!
ekipa e-Alfe Dekanije Gornji Grad
------------------

Ukrepi ob karanteni epidemije
COVID-19 veljajo vsaj do naslednje
nedelje, 11. aprila. V tem času ne bo
možna udeležba pri sv. maši. Obhajilo
lahke prejmete na Veliko noč,
velikonočni ponedeljek in na belo
nedeljo v župnijski cerkvi po sv. maši,
predvidoma med 11h in 12h ali po
dogovoru. Za obisk bolnika sem na
razpolago, pokličite v nujnem primeru.

IZ SVETEGA EVANGELIJA PO JANEZU
(JN 20,1-9)
Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena
navsezgodaj, še v temi, h grobu in je videla, da
je kamen odstranjen od groba. Tedaj je stekla in
prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki
ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: »Gospoda so
vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili.«
Peter in óni drugi učenec sta šla ven in se
odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, vendar je
drugi učenec Petra prehítel in prvi prišel h
grobu. Sklônil se je in videl povôje, ki so ležali
tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon
Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je
povôje, ki so ležali tam, in prHč, ki je bil na
Jezusovi glavi, a ne ob povôjih, temveč posebej
zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni
drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je
in veroval. Nista še namreč razumela Pisma, da
mora Gospod vstaH od mrtvih.
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OZNANILA od 4. — 11. 4. 2021
MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
4. 4. 2021

VELIKA NOČ

10.00

za žive in pokojne župljane
za + Orel Ano in Antonijo (obletna)
za + Hriberske
za + Ivana Gostečnik (obletna) in Jožico
za žive in pokojne župljane
za + Frančiško Herlah
za + Milico Skornše
(vse maše so opravljene v Mozirju ali na Ptuju
pri p. minoriUh)

Ponedeljek
5. 4.

Velikonočni
ponedeljek

10.00

za + MarHna Gostečnik
za + Vido Šimunič

Torek
6. 4.

19.00

za + Boruta Keršič
za + Alojza in Marijo Prepadnik (obletna)

Sreda
7. 4.

8.00

na čast Svetemu Duhu
za + Marijo Plazl in MarHna Podvratnik

Četrtek
8. 4.

19.00

za + Ano Praprotnik
za + Ivana Remic

Petek
9. 4.

19.00

v čast Srcu jezusovemu in Marijinemu
za + žive in rajne sorodnike
za + Podvratnik Franca (obletna)

Sobota
10. 4.

19.00

za + Franca in Marijo Remic
za + Jožefo Korošec (obletna)
za + Franca korošec

10.00

za + Jožeta in Zoko Punčuh
za + Jankota Rajter
za + Gabrove in Štefana (obletna)

Nedelja
11. 4.
2021

2. VELIKONOČNA BELA NEDELJA
nedelja božjega
usmiljenja
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