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2020 

Veliki četrtek, 9. 4. 2020: 
- 20.00: sv. maša v živem prenosu 

iz župnijske cerkve v Mozirju, po 
maši molitvena ura pred 
tabernakljem. 

Veliki petek, 10. 4. 2020: 
- 20.00: križev pot v živem 

prenosu iz župnijske cerkve v 
Mozirju, po križevem potu takoj 
obredi velikega petka in 
adoracija pred Najsvetejšim 
(božji grob). 

Velika sobota, 11. 4. 2020: 
- 13.00: adoracija pred 

Najsvetejšim (božji grob) v 
živem prenosu 

- 14.00: blagoslov velikonočnih  
jedil v živem prenosu 

- 20.00: velikonočna vigilija v 
živem prenosu iz župnijske 
cerkve v Mozirju. 

- 7.00: vstajenska aleluja in nato 
praznična velikonočna sv. maša 
v živem prenosu iz župnijske 
cerkve v Mozirju. 

Kako se preklopimo na živ prenos 
iz župnijske cerkve v Mozirju? 

Gremo na spletno stran: 
www.zupnija-mozirje.si 

in čisto na vrhu strani piše: 
video prenos bogoslužja NOVO 
Vklopimo torej ta gumb in ko je 
prenos v živo, lahko spremljate, 

sicer pa lahko izberete tudi 
kakšen posnetek za ogled.

GLASNIK 
CVETNA NEDELJA - blagoslov zelenja in maša ob 10h

CVETNA	NEDELJA,	LETO	A	
DEL	PASIJONA	PO	MATEJU	

	 	 	Sedeli	so	in	ga	tam	stražíli.	Nad	njegovo	glavo	so	dali	
napis	o	njegovi	krivdi:	›To	je	Jezus,	judovski	kralj.‹	Takrat	
sta	 bila	 skupaj	 z	 njim	 križana	 dva	 razbojnika,	 eden	 na	
desni	in	eden	na	levi.	
	 	 Mimoidoči	 so	 ga	 sramoBli,	 zmajevali	 z	 glavami	 in	
govorili:	 »Ti,	 ki	 podiraš	 tempelj	 in	 ga	 v	 treh	 dneh	
postaviš,	 reši	 samega	 sebe,	 če	 si	 Božji	 Sin,	 in	 stopi	 s	
križa!«	Podobno	so	ga	zasmehovali	tudi	véliki	duhovniki	
s	 pismouki	 in	 starešinami	 ter	 govorili:	 »Druge	 je	 rešil,	
sebe	pa	ne	more	rešiB!	Izraelov	kralj	je,	naj	stopi	zdaj	s	
križa	in	bomo	verovali	vanj.	Zaupal	je	v	Boga,	naj	ga	zdaj	
reši,	če	ga	ima	rad,	saj	je	rekel:	›Božji	Sin	sem.‹«	Enako	
sta	 ga	 sramoBla	 tudi	 razbojnika,	 ki	 sta	 bila	 z	 njim	
križana.	
			Ob	šesB	uri	pa	se	je	po	vsej	zemlji	stemnilo	do	devete	
ure.	Okrog	devete	ure	je	Jezus	zavpil	z	močnim	glasom:	
»Elí,	 Elí,	 lemá	 sabahtáni?«	 to	 je:	 ›Moj	 Bog,	 moj	 Bog,	
zakaj	si	me	zapusBl?‹	
			Ko	so	nekateri,	ki	so	tam	stali,	to	slišali,	so	govorili:	»Ta	
kliče	Elija.«	Brž	 je	stekel	eden	 izmed	njih,	vzel	gobo,	 jo	
napójil	s	kisom,	nataknil	na	trsBko	in	mu	dal	piB.	Drugi	
pa	so	govorili:	»PúsB,	poglejmo,	če	ga	pride	Elija	rešit!«	
Jezus	pa	je	spet	zakričal	z	močnim	glasom	in	izdihnil.	
			In	glej,	zagrinjalo	v	templju	se	je	pretrgalo	na	dvoje	od	
vrha	do	tal.	Zemlja	se	je	stresla	in	skale	so	se	razpočile.	
Grobovi	so	se	odprli	 in	veliko	teles	sveBh,	ki	so	zaspali,	
je	vstalo.	Po	njegovem	vstajenju	so	šli	iz	grobóv	in	prišli	
v	sveto	mesto	ter	se	prikazali	mnogim.	Ko	so	stotnik	 in	
B,	ki	so	z	njim	stražili	Jezusa,	začuBli	potres	in	videli,	kar	
se	 je	 zgodilo,	 so	 se	 silno	 prestrašili	 in	 govorili:	
»Resnično,	ta	je	bil	Božji	Sin!«
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MOZIRJE

Nedelja	
5.	4.	2020

CVETNA	NEDELJA 10.00 za	žive	in	pokojne	župljane	
za	+	Pustotske	in	Ivana	Germadnik	
za	+	Jožefo	Usar	
za	+	Ano	in	Antonijo	Orel	in	+	Orlove	
za	+	Gostečnik	Ivana	in	+	sorodnike

Ponedeljek	
6.	4.

20.00 za	zdravje 
za	+	Ferdinanda	Korpnik

Torek	
7.	4.

20.00 za	+	Marijo	Brezovnik	
za	+	Jožefo	Gaber

Sreda	
8.	4.

20.00 za	+	Butejevo	mamo  
za	+	Franca	Koren

Četrtek	
9.	4.

VELIKI	ČETRTEK 20.00 za	zdravje 
za	+	Janeza	in	Štejo	Ugovšek	
za	zdravje	na	duhu	in	na	telesu

Petek	
10.	4.

VELIKI	PETEK 20.00 obredi	velikega	petka

Sobota	
11.	4.

VELIKA	SOBOTA 20.00	

Šmihel

za	+	Repenškove	
za	+	Avgusta	in	Anico	Čretnik	
za	+	Medvedove

Nedelja	
12.	4.	
2020

VELIKA	NOČ 7.00	

Šmihel

za	žive	in	pokojne	župljane	
za	+	Ljudmilo	Završnik	
za	+	2	Franca	in	Ano	Praprotnik	
za	+	Zg.	Golčke	in	Stankota	(obletna)

OZNANILA od 5. - 12. 4. 2020

SV. MAŠO IZ MOZIRSKE CERKVE LAHKO SPREMLJATE PREKO INTERNETA VSAKO 
NEDELJO OB 10 URI IN VSAK DAN MED TEDNOM OB 20 URI.  

VELIKA NOČ: OB 7.00. 
 

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/ 

PROSIM DA VAŠIM BLIŽNJIM, SOSEDOM, SORODNIKOM IN DRUGIM PREDATE 
INFORMACIJO GLEDE URNIKA BOGOSLUŽJA V MOZIRJU IN MOŽNOSTI OGLEDA NA 

SPLETNI STRANI: www.zupnija-mozirje.si
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