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GLASNIK
3. VELIKONOČNA NEDELJA
Osnovnošolski verouk redno na
ZOOM-u po urniku:
zupnija-mozirje.si
------------------

Sv. maše in bogoslužje v cerkvah je
spet možno z udeležbo vernikov po
pravilu 1 vernik ali gospdinjstvo na
30m2, nošnjo mask, razkuževanje
rok in razdalja najmanj 1,5 metra.
Prijave za udeležbo niso potrebne, se
je pa potrebno drža ukrepov.
Hvala za razumevanje.

IZ SVETEGA EVANGELIJA PO LUKU
(Lk 24,35-48)
Tis čas sta učenca pripovedovala, kaj se je zgodilo
na po in kako sta prepoznala Jezusa po lomljenju
kruha. Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam stopil
mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Vznemirili so
se in obšel jih je strah. Mislili so, da vidijo duha.
Dejal jim je: »Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v
srcu oglašajo dvomi? Poglejte moje roke in moje
noge, da sem res jaz. Po pljite me in poglejte, kaj
duh nima mesa in kos , kakor vidite, da jih imam
jaz.« Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge. Ker
pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je
rekel: »Imate tukaj kakšno jed?« Ponudili so mu kos
pečene ribe. Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel. Nato
jim je rekel: »To so besede, ki sem vam jih povedal,
ko sem bil še pri vas: Mora se izpolni vse, kar je
pisano o meni v Mojzesovi postavi, prerokih in
psalmih.« Tedaj jim je odprl um, da so doumeli
Pisma. Rekel jim je: »Tako je pisano: Mesija bo trpel
in tretji dan vstal od mrtvih, in v njegovem imenu se
bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v
odpuščanje grehov, s čimer bodo začeli v
Jeruzalemu. Vi ste priče teh reči.«

------------------

V petek, 23. 4. praznujemo god sv.
Jurija, Mozirskega farnega zavetnika.
------------------

Naslednja nedelja, 25. 4., je nedelja
dobrega Pas rja in hkra Jurijeva
nedelja. Zaradi ukrepov ob epidemiji
zunanjega praznovanja ne bo,
vabljeni pa k obhajanju sv. maše.
------------------

E-PRIPRAVA NA KRST za starše in
botre se bo izvajala preko ZOOM-a
dva večera, 6. in 13. 5. ob 20h.
Priprava je obvezna za vse, ki imajo
prvega ali drugega otroka in na taki
pripravi še niso bili. Prijavite se preko
spleta, povezavo na prijavnico
najdete na župnijski in dekanijski
spletni strani.
------------------

E-PRIPRAVA NA POROKO za
zaročence se bo izvajala preko
ZOOM-a 6 večerov, začne pa se v
sredo, 21. 4. ob 20h. Priprava je
obvezna za vse, ki bi se radi cerkveno
poročili. Prijavite se preko spleta,
povezavo na prijavnico najdete na
župnijski in dekanijski spletni strani.

ŽUPNIJSKA SPLETNA STRAN:
www.zupnija-mozirje.si

------------------

NOVA DEKANIJSKA SPLETNA STRAN:
www.dekanija-gornjigrad.si
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Župnijska Karitas Mozirje - Šmihel
organizira brezplačno učno pomoč
za različne predmete. Kontakt:
040 702 919 (Andreja Gumzej).
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OZNANILA od 18. — 25. 4. 2021
MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
18. 4. 2021

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

Ponedeljek
19. 4.

8.00

za + Antona Mikek in starše Fužir
v dober namen

Torek
20. 4.

19.00

za + Vauherske
za + Vinkota Gostečnik in starše

Sreda
21. 4.

8.00

v zahvalo za življenje

Četrtek
22. 4.

17.00

za + Lojza Goličnik (Šmihel)

19.00

za + Jureta Vombergar
za + Jožeta Kotnik

19.00

za + Krunoslava Kordič (obletna)
za + 2 Franca in Angelo Petrič
za + starše, brate in Ivana Germadnik

19.00

za + Rajkota Prepadnik (obletna)
za + Vinkota Cevzar (30 dan)
za + Jožeta Repenšek

7.00

za žive in pokojne župljane

8.45

za + Stanislava Zupan (obletna) (Šmihel)
za + rodbino Sp. Goltnik (obletna za očeta)

10.00

za + Antona Markuš
za + rodbino Sedovšek
za + Fužir Faniko in Cena (obletna)

Petek
23. 4.

3. VELIKONOČNA
NEDELJA

Sv. Bernardka
Lurška, devica

Sobota
24. 4.

Nedelja
25. 4.
2021

4. VELIKONOČNA,
NEDELJA DOBREGA
PASTIRJA
JURIJEVA NEDELJA

