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V nedeljo, 22. 3., se bom z 
Najsvetejšim v monštranci v avtu 

popeljal po župniji in 
blagoslavljal. Začel bom ob 14h, 
čez Vrhe do Trnavč, nato čez 

Žekovc mimo Zagradišnika do 
Srebovčnika in v Šmihel, mimo 

kmetij do Verbučeve in Rženičke 
kapele in nazaj v dolino mimo 

gostilne Vid, skozi Sele, na Brdo in 
v Prečno, nato na Rožnik do sv. 

Roka, nato pa mimo Hoferja skozi 
Ljubijo in Lepo Njivo do Mlačnika. 
Vračal se skozi zgornjo Lepo Njivo 
do Leponjivske cerkve, čez Ržiše 
in Završe do Kolovrata, nazaj na 

glavno cesto, čez Preseko, na 
Gneč, Škrubov vrh, nato nazaj 
mimoi Ljubijske cerkve v Loke, 

mimo kapele in Vrhovnika v Nove 
Loke ter po mozirskih ulicah nazaj 

v župnijsko cerkev. 

Ne bom stopal iz avta in se 
ustavljal, bom pa blagoslavljal 

vasi in domove. Do vsake hiše se 
ne bom pripeljal, pač pa mimo 

vseh cerkva in skozi vse vasi. 

Prosim, da se ne zbirate in čakate, 
ampak morda počakate pri hišnih 
vratih ali če želite pri cesti, vendar 

ne v skupini z drugimi.

GLASNIK 
4. POSTNA NEDELJA

4.	POSTNA	NEDELJA,	LETO	A	
JANEZOV	EVANGELIJ	9,1-41	

Tisti čas je šel Jezus iz templja  in zagledal človeka, ki 
je bil slep od rojstva. Njegovi učenci so ga 
vprašali: »Učitelj, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da 
se je rodil slep?« Jezus je odgovóril: »Ni grešil ne on 
ne njegovi  starši, ampak na njem naj se razodénejo 
Božja dela.  Dokler je dan, moramo opravljati dela 
tistega, ki me je  poslal. Pride noč, ko nihče ne more 
delati. Dokler sem na svetu, sem luč sveta.«
Ko je to izgovóril, je pljunil na tla in s slino narédil blato. 
Pomazal mu je z blatom oči in mu rekel: »Pojdi in se 
u m i j v v o d n j a k u S í l o a ! « ( k a r v p r e v o d u 
pomeni  Poslani). Odšel je torej in se umil. Ko se je 
vrnil, je videl. Sosedje in tisti, ki so ga prej videli, da je 
bil berač, so  govorili: »Ali ni to tisti, ki je posedal in 
beračil?« Eni so govorili: »On je,« medtem ko so drugi 
govorili: »Ne, podoben mu je.« Sam pa je govóril: »Jaz 
sem.« Rekli so mu  tedaj: »Kako so se ti torej oči 
odprle?« On pa je dejal:  »Tisti človek, ki se imenuje 
Jezus, je narédil blato, mi z  njim pomazal oči in mi 
rekel: ›Pojdi v Síloo in se umij‹.
Šel sem tja, se umil in spregledal.« Rekli so mu: »Kje 
je tisti?« Dejal jim je: »Ne vem.«
Človeka, ki je bil prej slep, so odvedli k farizejem. Tisti 
dan, ko je Jezus narédil blato in mu odprl oči, je bila 
sobota. In farizeji so ga spet spraševali, kako je 
spregledal. Dejal jim je: »Blata mi je dal na oči, nato 
sem se umil in vidim.« Nekateri izmed farizejev so tedaj 
govorili:  »Ta človek ni od Boga, ker ne spoštuje 
sobote.« Drugi pa so govorili: »Kako bi grešnik mogel 
delati takšna  znamenja?« In bil je razdor med njimi. 
Slepemu so  tedaj ponovno rekli: »Kaj praviš o njem, 
ker ti je odprl oči?« On pa je rekel: »Prerok je.«
Jezus je slišal, da so ga vrgli ven. Našel ga je in mu je 
rekel: »Veruješ v Sina človekovega?« In ta je 
odgovóril  ter rekel: »Kdo je to, Gospod, da bi veroval 
vanj?« Jezus mu je rekel: »Videl si ga; ta, ki govori s 
teboj, ta je.« Tedaj  je dejal: »Verujem, Gospod,« in se 
je pred njim poklonil  do tal. In Jezus je rekel: »Za 
sodbo sem prišel na ta svet,  da bi videli tisti, ki ne 
vidijo, in oslepeli tisti, ki vidijo.«  To je slišalo nekaj 
farizejev, ki so bili pri njem in so mu rekli: »Smo morda 
tudi mi slepi?« Jezus jim je dejal: »Če bi bili slepi, bi ne 
imeli greha. Ker pa pravite: ›Vidimo‹, vaš greh ostane.«
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MOZIRJE

Nedelja
22. 3. 2020

4. POSTNA 
NEDELJA

10.00 za žive in pokojne župljane
za + Kreševe
po namenu

Ponedeljek
23. 3.

18.00 za + Heleno Marolt (obletna)
za + Rozalijo Goličnik

Torek
24. 3.

18.00 za + Karla in Ano Irman
za + Alojza Zavolovšek

Sreda
25. 3.

Gospodovo 
oznanjenje Mariji 
slovesni praznik

18.00 za + starše in Slavkota Gorenc
za + Marijo Mavrič (obletna)

Četrtek
26. 3.

18.00 za + Zagradiške in Frančiško
za + Romano Škomrlj

Petek
27. 3.

5. postni petek 18.00 za + Faniko Punčuh (obletna)
za + Matildo Čujež

(po namenu župnije Šmihel)

Sobota
28. 3.

18.00 za + Remic Franca in Marijo (obletna)
za + Frido Selišnik
za + Jozota Garić in Dušana Hudarin

Nedelja
29. 3. 
2020

5. POSTNA - TIHA 
NEDELJA

10.00 za žive in pokojne župljane
za spravo
za + Stanojkovič Sretena in rodbino Krebs
za + Hriberšek Franca, Cirilo in Nušo Ivančič 
(obletna)

OZNANILA od 22. - 29. 3. 2020

SV. MAŠO IZ MOZIRSKE CERKVE LAHKO SPREMLJATE PREKO INTERNETA VSAKO 
NEDELJO OB 10 URI IN VSAK DAN MED TEDNOM OB 18 URI NA:  

https://zupnija-mozirje.si  
 

KDOR BI RAD DAROVAL ZA SV. MAŠO, ME LAHKO POKLIČE NA 031 461 700 
ZA DOGOVOR ZA NAMEN IN DATUM MAŠE. 

 
STARŠI LAHKO UPORABITE PRIPRAVLJENE KATEHEZE ZA OTROKE NA: 

https://zupnija-mozirje.si/kategorija/verouk/

http://www.zupnija-mozirje.si

