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OZNANILA 

Velika noč, 12. 4. 2020: 

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

Sv. maše med tednom: 
na velikonočni 
ponedeljek bo sv. maša 
ob 10h, nato vsak dan 
ob 20h. 

Naslednja nedelja je 2. 
velikonočna - bela 
nedelja, nedelja božjega 
usmiljenja. Maša s 
prenosom iz naše cerkve 
ob 10h.   

Starši, spremljajte na 
spletni strani župnije 
možnosti katehez za 
otroke. 

Kako se preklopimo na 
živ prenos iz župnijske 

cerkve v Mozirju? 
Gremo na spletno stran: 
www.zupnija-mozirje.si 

na vrhu strani piše: 
video prenos bogoslužja 

NOVO 
Vklopimo ta gumb. 
Ko je prenos v živo, 

lahko spremljate, sicer 
pa lahko izberete 

posnetek za ogled.

GLASNIK 
VELIKA NOČ - sv. maša ob 7h

VELIKA	NOČ,	LETO	A	

BERILO	IZ	APOSTOLSKIH	DEL	(10,34.37-43)	
Tiste	dni	 je	Peter	 spregovóril:	»Veste,	kaj	 se	 je	dogajalo	po	vsej	 Judeji,	
začenši	 v	 Galileji,	 po	 krstu,	 ki	 ga	 je	 oznanjal	 Janez:	 Veste	 o	 Jezusu	 iz	
Nazareta,	ki	ga	je	Bog	mazilil	s	SveBm	Duhom	in	z	močjo;	hodil	je	iz	kraja	
v	 kraj	 ter	 delal	 dobra	 dela	 in	 ozdravljal	 vse,	 ki	 so	 bili	 pod	 hudičevo	
oblastjo;	 zakaj	 Bog	 je	 bil	 z	 njim.	 Mi	 smo	 priče	 vsemu,	 kar	 je	 storil	 v	
judovski	deželi	in	v	Jerúzalemu.	Razpeli	so	ga	na	križ	in	usmrBli.	Bog	pa	
ga	je	obúdil	tretji	dan	in	mu	dal,	da	se	je	očitno	prikazoval,	a	ne	vsemu	
ljudstvu,	temveč	pričam,	ki	jih	je	Bog	vnaprej	izbral,	nam,	ki	smo	z	njim	
jedli	 in	 pili,	 potem	 ko	 je	 vstal	 od	 mrtvih.	 Nam	 je	 tudi	 naróčil,	 naj	
oznanjamo	 ljudstvu	 in	 pričamo,	 da	 je	 on	 BsB,	 ki	 ga	 je	 Bog	 določil	 za	
sodnika	živih	in	mrtvih.	O	njem	pričujejo	vsi	preroki.	Vsakomur,	ki	veruje	
vanj,	so	v	njegovem	imenu	odpuščeni	grehi.«	

BERILO	IZ	PISMA	AP.	PAVLA	KOLOŠANOM	(3,1-4)	
Bratje	 in	sestre,	če	ste	vstali	s	Kristusom,	 iščite	to,	kar	 je	zgoraj,	kjer	 je	
Kristus,	ki	sedi	na	Božji	desnici.	Mislite	na	to,	kar	je	zgoraj,	ne	na	to,	kar	
je	 na	 zemlji.	 Umrli	 ste	 namreč	 in	 vaše	 življenje	 je	 skrito	 s	 Kristusom	 v	
Bogu.	 Ko	 se	 bo	 prikazal	 Kristus,	 vaše	 življenje,	 tedaj	 se	 boste	 tudi	 vi	
prikazali	z	njim	v	slavi.	

IZ	SV.	EVANGELIJA	PO	JANEZU	(20,1-9)	
Prvi	 dan	 tedna	 je	 prišla	 Marija	 Magdalena	 navsezgodaj,	 še	 v	 temi,	 h	
grobu	 in	 je	videla,	da	 je	kamen	odstranjen	od	groba.	Tedaj	 je	stekla	 in	
prišla	k	Simonu	Petru	in	k	drugemu	učencu,	ki	ga	 je	 imel	Jezus	rad,	ter	
jima	rekla:	»Gospoda	so	vzeli	 iz	groba	in	ne	vemo,	kam	so	ga	položili.«	
Peter	in	óni	drugi	učenec	sta	šla	ven	in	se	odpravila	h	grobu.	Skupaj	sta	
tekla,	vendar	je	drugi	učenec	Petra	prehítel	in	prvi	prišel	h	grobu.	Sklônil	
se	 je	 in	 videl	 povôje,	 ki	 so	 ležali	 tam,	 vendar	ni	 vstopil.	 Tedaj	 je	 prišel	
tudi	Simon	Peter,	ki	je	šel	za	njim,	in	stopil	v	grob.	Videl	je	povôje,	ki	so	
ležali	 tam,	 in	 prBč,	 ki	 je	 bil	 na	 Jezusovi	 glavi,	 a	 ne	ob	povôjih,	 temveč	
posebej	zvit	na	drugem	mestu.	Tedaj	je	vstopil	tudi	oni	drugi	učenec,	ki	
je	prvi	 prišel	 h	 grobu;	 in	 videl	 je	 in	 veroval.	Nista	 še	namreč	 razumela	
Pisma,	da	mora	Gospod	vstaB	od	mrtvih.
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MOZIRJE

Nedelja	
12.	4.	2020

VELIKA	NOČ 7.00 za	žive	in	pokojne	župljane	
za	+	Ljudmilo	Završnik	
za	+	2	Franca	in	Ano	Praprotnik	
za	+	Zg.	Golčke	in	Stankota	(obletna)

Ponedeljek	
13.	4.

velikonočni	
ponedeljek

10.00 za	+	Oblak	Janeza	in	Jožefo	
za	+	Franca	Pečnik

Torek	
14.	4.

velikonočna	osmina 20.00 za	+	Jožefa	Mavrič	
za	zdravje

Sreda	
15.	4.

velikonočna	osmina 20.00 za	+	Marijo	Orel	-	Brezonkovo	(obletna)	
za	+	Jožefa	in	Marijo	Mavrič	iz	Ljubije

Četrtek	
16.	4.

velikonočna	osmina 20.00 za	+	Maksa	Fideršek	
za	+	Pečnik	Alojza	(obletna)	
za	+	Skornšek	Albina	in	Milico

Petek	
17.	4.

velikonočna	osmina 20.00	

Šmihel

za	+	Stanislava	Zajc	(30	dan)	
v	zahvalo	ob	rojstvu	sina	in	vnuka	
za	+	Plešnikove

Sobota	
18.	4.

velikonočna	osmina 20.00	 v	zahvalo	za	zdravje	
za	+	Antonijo	Forštner	(8	dan)	
za	+	Jožeta	Felicijan	(8	dan)

Nedelja	
19.	4.	
2020

2.	VELIKONOČNA	-	
BELA	NEDELJA	
-	NEDELJA	BOŽJEGA	
USMILJENJA

10.00	

Šmihel

za	žive	in	pokojne	župljane	
za	+	Jurkovnik	Staneta	
za	+	Potočke	in	Verbučeve

OZNANILA od 12. - 19. 4. 2020

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

Velikonočni ponedeljek: OB 10.00. 
 

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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