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GLASNIK
2. VELIKONOČNA, BELA NEDELJA
Osnovnošolski verouk redno na
ZOOM-u po urniku - zupnijamozirje.si
------------------

Sv. maše in bogoslužje v cerkvah je
spet možno z udeležbo vernikov po
pravilu 1 vernik ali gospdinjstvo na
30m2, nošnj mask, razkuževanje
rok in razdalja najmanj 1,5 metra.
Vabljeni torej ponovno k sv. mašam.
Prijave za udeležbo niso potrebne,
se je pa ppotrebno držaC ukrepov.
Hvala za razumevanje.
------------------

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 prijaviC.
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 spoznaC ali poglobiC
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 pošC lahko
prejemali vsa potrebna obvesCla in
povezave.
Veselimo se srečanja z vami!
ekipa e-Alfe Dekanije Gornji Grad
------------------

Srečanje biblične skupine na
ZOOM-u bo v ponedeljek, 12. 4. ob
20h.

IZ SVETEGA EVANGELIJA PO JANEZU
(Jn 20,19-31)
Pod noč Cstega dne, prvega v tednu, ko so bila vrata
tam, kjer so se učenci zadrževali, iz strahu pred Judi
zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel:
»Mir vam bodi!« In ko je to rekel, jim je pokazal roke
in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli
Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam
bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas
pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim
dejal: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe
odpusCte, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so
jim zadržani.«
Tomaža, enega izmed dvanajstérih, ki se je imenoval
Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus.
Drugi učenci so mu torej pripovedovali: »Gospoda
smo videli.« On pa jim je rekel: »Če ne vidim na
njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v
rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran,
nikakor ne bom veroval.«
Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in
Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprCh vraCh, stopil
mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Potem je rekel
Tomažu: »Polôži svoj prst sèm in poglej moje roke!
Daj svojo roko in jo polôži v mojo stran in ne bodi
neveren, ampak veren.« Tomaž mu je odgovóril in
rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu je rekel:
»Ker si me videl, veruješ? Blagor CsCm, ki niso videli,
pa verujejo!« Jezus je vpričo svojih učencev stóril še
veliko drugih znamenj, ki niso zapisana v tej knjigi; ta
pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija,
Božji Sin, in da bi s tem, da vérujete, imeli življenje v
njegovem imenu.
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OZNANILA od 11. — 18. 4. 2021
MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
11. 4. 2021

10.00

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

Ponedeljek
12. 4.

8.00

za + Micko in Terezijo Jernejc
za + Zavračke

Torek
13. 4.

19.00

za + Korperjeve in Grmadske
za + Ivana Goličnik (30 dan)

Sreda
14. 4.

8.00

za + Antona korošec
za + Navodnikove

Četrtek
15. 4.

17.00

za + Alojzijo Goltnik (Šmihel)

19.00

za + Hriberšek Slavico, Ivana in Elizabeto
za + Francija Pečnik

19.00

za + Alojza Pečnik (obletna)
za + starše Skornšek Albina in Milico (obletna)
v zahvalo za zdravje

19.00

za + Hrastnik Jožeta in Marijo
za + starše Kramer, Čopar in sestro Antonijo
za + Vivoda Franca, Marijo in Angelo (obletna)

7.00

za žive in pokojne župljane

8.45

za + Marijo Leskovšek Gačko mamo (Šmihel)
za + Ivana Verbuč

10.00

za + Marijo Plesec
za + Ivana Vrhovnik

Petek
16. 4.

2. VELIKONOČNA BELA NEDELJA
nedelja božjega
usmiljenja

Sv. Bernardka
Lurška, devica

Sobota
17. 4.

Nedelja
18. 4.
2021

3. VELIKONOČNA
NEDELJA
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