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Maše	bodo	samo	ob	večerih	vsak	dan	ob	18h.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Osnovnošolski	verouk	je	na	daljavo	na	ZOOM-u.	
Povezave	in	urnik	na	župnijski	spletni	strani:	
zupnija-mozirje.si	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Postna	duhovna	priprava	“Korak	za	korakom“	vsak	
torek	zvečer	na	ZOOM.	Povezava:	zupnija-mozirje.si	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

V	četrtek,	25.	3.	obhajamo	slovesni	praznik	
Gospodovega	oznanjenja	Mariji.	Maše	bodo	v	
Mozirju	ob	10h	in	18h,	v	Šmihelu	pa	ob	16h.		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Letos	bomo	obhajali	Materinski	dan	-	dan	staršev	
na	spletu.	KD	Jurij	organizira	pogovor	zakonskih	
parov	o	družinski	problemaNki	in	vzgoji	otrok.	
Dogodek	se	začne	ob	20h.	Povezava	za	ZOOM	bo	
objavljena	na	spletni	strani	župnije	Mozirje.	Prijavite	
se:	kd.jurij@gmail.com	ali	na	031649929.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Ob	postnih	petkih	vabljeni	k	češčenju	Najsvetejšega	
ob	17	uri	in	h	križevem	potu	ob	17.30	uri.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Od	ponedeljka	do	sreda	(22.	-	24.	3.)	bo	prva	sveta	
spoved	za	prvoobhajance	ob	17.15h,	v	župnijski	
cerkvi,	nato	ostanejo	pri	sv.	maši.	Prva	spoved	za	
Šmihelske	prvoobhajance	bo	v	četrtek,	25.	3.	ob	
15.30,	tudi	oni	ostanejo	pri	maši.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Spoved	pred	prazniki:	
- pred	sveto	mašo	v	zakrisNji	ali	po	dogovoru	
kadarkoli.	Če	bi	šli	k	spovedi	pred	mašo,	pridite	do	
zadnjih	vrat	v	zakrisNjo	in	potrkajte.	

- V	soboto,	27.	3.,	bodo	pri	nas	spovedovali  
p.	frančiškani.	IzkorisLte	možnost:	
- v	Mozirju	v	cerkvi	od	16h	naprej	
- v	Šmihelu	v	cerkvi	od	9h	naprej.	

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

CVETNA	NEDELJA	2021:	
Naslednja	nedelja	je	cvetna.	Maše	bodo	v	Mozirju	
ob	7h,	10h	in	zvečer	ob	19h.	V	Šmihelu	ob	8.45.	Pred	
mašami	bo	blagoslov	zelenja,	ob	8.45h	v	Šmihelu	in	
ob	10h	v	Mozirju	bo	blagoslov	tudi	pred	cerkvijo.	
Zaradi	karantene	držimo	razdaljo	1,5m	in	nosimo	
maske	tudi	na	prostem.	

GLASNIK 
5. POSTNA, TIHA NEDELJA

IZ	SVETEGA	EVANGELIJA	PO	
JANEZU	(Jn	12,20-33)	

TisN	 čas	 je	 bilo	 med	 NsNmi,	 ki	 so	
na	praznik	prišli	počasNt	Boga,	tudi	
nekaj	Grkov.	Ti	so	stopili	k	Filipu,	ki	
je	 bil	 iz	 Betsájde	 v	 Galileji,	 in	 ga	
prosili:	 »Gospod,	 radi	 bi	 videli	
Jezusa.«	 Filip	 je	 šel	 in	 to	 povedal	
Andreju.	 Andrej	 in	 Filip	 pa	 sta	
stopila	k	Jezusu	in	mu	to	povedala.	
Jezus	 jima	 je	 odgovóril:	 »Prišla	 je	
ura,	 da	 se	 Sin	 človekov	 poveliča.	
Resnično,	 resnično,	 povem	 vam:	
Če	pšenično	zrno	ne	pade	v	zemljo	
in	 ne	 umre,	 ostane	 sámo;	 če	 pa	
umre,	obrodi	obilo	sadu.	Kdor	ljubi	
svoje	 življenje,	 ga	 bo	 izgúbil;	 kdor	
pa	 sovraži	 svoje	 življenje	 na	 tem	
svetu,	 ga	 bo	 ohranil	 za	 večno	
življenje.	Če	kdo	hoče	meni	služiN,	
naj	hodi	za	menoj,	in	kjer	sem	jaz,	
tam	bo	tudi	moj	služabnik.	Če	kdo	
meni	služi,	ga	bo	počásNl	Oče.	Zdaj	
je	 moja	 duša	 vznemirjena.	 In	 kaj	
naj	rečem?	Oče,	reši	me	iz	te	ure?	
Zavoljo	tega	sem	vendar	prišel	v	to	
uro.	 Oče,	 poveličaj	 svoje	 ime!«	
Tedaj	 je	 prišel	 glas	 iz	 nebes:	
»Poveličal	 sem	 ga	 in	 ga	 bom	 spet	
poveličal.«	 Množica,	 ki	 je	 stala	
zraven	 in	 to	 slišala,	 je	 govorila:	
»Zagrmelo	 je.«	 Drugi	 pa	 so	
govorili:	 »Angel	 mu	 je	 govóril.«	
Jezus	je	odgovóril	in	rekel:	»Ta	glas	
ni	 nastal	 zaradi	 mene,	 ampak	
zaradi	 vas.	 Zdaj	 je	 sodba	nad	 tem	
svetom,	 zdaj	 bo	 vladar	 tega	 sveta	
izgnan,	 in	 ko	 bom	 povzdignjen	 z	
zemlje,	 bom	 vse	 pritegnil	 k	 sebi.«	
To	pa	je	rekel,	da	je	označil,	kakšne	
smrN	bo	umrl.
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MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem

Nedelja	
21.	3.	2021

5.	POSTNA,	TIHA	
NEDELJA

7.00	

8.45	

10.00

za	žive	in	pokojne	župljane	

za	+	Jožeta	Mikek	(Šmihel)	

za	+	Malčko	Maze	(obletna)	
za	+	Jožefo	in	Janeza	Oblak	(obletna)	
za	+	Ivana	Goličnik	(8	dan)	

Ponedeljek	
22.	3.

18.00 po	namenu	
za	+	starše	in	brata	Puncer	

Torek	
23.	3.

18.00 za	+	Goličnik	Stanko	
v	zahvalo	za	novo	življenje	

Sreda	
24.	3.

18.00	 za	+	Heleno	in	Štefana	Marolt	
za	+	Ljudmilo	Rakun	

Četrtek	
25.	3.

GOSPODOVO	
OZNANJENJE	
MARIJI	

slovesni	praznik

10.00	

16.00	

18.00

za	+	Butejeve	(obletna	za	mamo)	

za	+		(Šmihel)	

za	+	Marijo	in	Antona	Bastl	
za	+	starše	in	brata	Potočnik	

Petek	
26.	3.

18.00 za	+	Rudija	Zupančič	
za	+	starše	Pečnik	in	brata	Franca	
za	+	starše	melavc	in	Bincl	

Sobota	
27.	3.

18.00 za	+	Faniko	Punčuh	(obletna)	
za	+	Brankota	Drev	(30	dan)	
za	+	Alojzijo	Stenšak	(obletna)	

Nedelja	
28.	3.	
2021

CVETNA	NEDELJA	 7.00	

8.45	

10.00	

19.00

za	žive	in	pokojne	župljane	
za	+	Korenjakove	in	Presečke	

za	+	Ledinek	Franca	in	Rozalijo	(obletna)(Šmihel)	
za	+	Goličnik	Franca	in	+	Polhove	

za	+	Antona	Mikek	in	starše	Fužir	(obletna)	

v	zahvalo	za	izpolnjeno	željo	

OZNANILA od 21. — 28. 3. 2021

Iz	sobote,	27.	3.	na	nedeljo,	28.	3.	je	prehod	na	poletni	čas.	Maše	od	nedelje	naprej	ob	19h.
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