ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL

25/04/2021
M: 031461700

www.zupnija-mozirje.si

GLASNIK
4. VELIKONOČNA NEDELJA
Verouka ni, ker so počitnice.
------------------

Sv. maše in bogoslužje v cerkvah je
možno z udeležbo vernikov po
pravilu 1 vernik ali gospodinjstvo na
30m2, nošnja mask, razkuževanje
rok in razdalja najmanj 1,5 metra.
Prijave za udeležbo niso potrebne, se
je pa potrebno držaB ukrepov.
------------------

LJUDSKO PETJE V CERKVAH JE
DOVOLJENO, zborovsko še ne.
------------------

Srečanje skupine za duhovno rast bo
v ponedeljek, 26. 4. ob 20h v
župnijski knjižnici.
------------------

Zaradi še veljavnih ukrepov sv. maše
na Mozirski planini v ali pri kapeli
Jezusa Dobrega PasBrja 1. maja ne
bo. Upajmo, da se bomo lahko
srečali pri sv. maši na naši planini 25.
junija 2021.
------------------

Maša bo zato na praznik, v soboto, 1.
maja ob 8.45 v Šmihelu. V četrtek
zato v Šmihelu ne bo sv. maše.
------------------

V Mozirju bosta na praznik, 1. maja,
sv. maši ob 10h in ob 19h.
------------------

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

Župnijska Karitas Mozirje - Šmihel
organizira brezplačno učno pomoč
za različne predmete. Kontakt:
040 702 919 (Andreja Gumzej).

IZ SVETEGA EVANGELIJA PO JANEZU
(Jn 10,11-18)
TisB čas je Jezus rekel: »Jaz sem dobri pasBr. Dobri
pasBr dá svoje življenje za ovce. Najemnik pa, ki ni
pasBr in ovce niso njegove, pusB ovce in zbeži, ko
vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi. Je
pač najemnik in mu za ovce ni mar. Jaz sem dobri
pasBr in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor
Oče pozna mene in jaz poznam Očeta. Svoje
življenje dam za ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz
tega hleva. Tudi te moram pripeljaB in poslušale
bodo moj glas in bo ena čreda, en pasBr. Zato me
Oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet
prejmem. Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga dajem
sam od sebe. Oblast imam, da ga dam, in oblast
imam, da ga spet prejmem. To naročilo sem prejel
od svojega Očeta.«
ŽUPNIJSKA SPLETNA STRAN:
www.zupnija-mozirje.si
NOVA DEKANIJSKA SPLETNA STRAN:
www.dekanija-gornjigrad.si
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OZNANILA od 25. 4. — 2. 5. 2021
združena župnija MOZIRJE - ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
25. 4. 2021

4. VELIKONOČNA,
NEDELJA DOBREGA
PASTIRJA

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)

Ponedeljek
26. 4.

8.00

v zahvalo
za + starše Trogar in 2 brata

Torek
27. 4.

19.00

za + Tratnik Frančiško
za + Ivana in Rozalijo Rženičnik

Sreda
28. 4.

8.00

za + Štefana Tasič (obletna)
za + Vido Šimunič

19.00

za + Jožefa Stropnik
za + Ivana Goličnik

19.00

v zahvalo za srečen zakon
v zahvalo za božjo milost
za + Ano Smukavec in maro Blagojevič

SV. JOŽEF, delavec

8.45

za + Bernardo Gregorc (Šmihel)

praznik

10.00

za + Sonjo Slemenšek in rodbino

19.00

za zdravje
za + Terezijo Janžovnik

7.00

za žive in pokojne župljane

8.45

za + Srebovčke (Šmihel)
za + Medvedove

10.00

za + Konečnik Viktorja in sestro Ivanko
za + Daneta Hriberšek

JURIJEVA NEDELJA

Četrtek
29. 4.

sv. Katarina
Sienska,
sozavetnica Evrope

Petek
30. 4.

Sobota
1. 5.

Nedelja
2. 5.
2021

5. VELIKONOČNA,
NEDELJA

