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GLASNIK
CVETNA NEDELJA
Verouk redno po urniku za vse
razrede, razen za 8 in 9 razred ta
teden odpade.
-----------------

K spovedi lahko pridete vsak dan
pred mašo do vključno petka. V
sredo bo maša izjemoma ob 19h.
-----------------

v torek, 27. 3., je 10 obletnica smrD
kanonika Alojza Žagarja.
-----------------

Ministrantske vaje za praznike so v
četrtek, 29. 3. ob 17.00.
-----------------

VELIKONOČNO PRAZNOVANJE 2018
Veliki četrtek (29. 3.), obhajanje
Jezusove zadnje večerje ob 19.00.
-----------------

Veliki petek (30. 3.) je dan
Jezusovega trpljenja in smrD na
križu. Križev pot ob 19.00, nato
obredi velikega petka. Ta dan je
strogi post.
-----------------

Velika sobota (31. 3.). Blagoslov
ognja zjutraj ob 7.00 uri.
Izpostavljeno Najsvetejše pri božjem
grobu - ob 8. uri zjutraj. Razpored za
češčenje: od 8 – 10. ure Lepa Njiva,
od 10 – 12. ure Loke in Ljubija, od
12 – 14. ure Mozirje, od 14 – 16. ure
Brezje in Radegunda.
-----------------

Razpored blagoslova jedil na Veliko
soboto: 10., 12. in 16. uri – Mozirje,
na Brezju ob 13. uri, v Ljubiji ob
13.30 uri, na Lepi Njivi ob 14. uri, v
Šmihelu ob 15. uri. Darovi darovani
ob božjem grobu na veliko soboto
so namenjeni za kristjane v SveD
deželi.
(ostalo glej na drugi strani)

Evangelij cvetne nedelje, leto B
PASIJON po Markovem evangeliju
Nato so ga križali in si razdelili njegova oblačila,
tako da so zanja žrebali, kaj naj bi kdo vzel. Bila
pa je tretja ura, ki so ga pribili na križ. In napis o
njegovi krivdi se je glasil: Judovski kralj. Z njim
so križali dva razbojnika, enega na njegovi
desnici in enega na levici. (Tako se je spolnilo
pismo, ki pravi: »In med hudodelce je bil
prištet.«) In mimo gredoči so ga sramoDli,
zmajevali z glavo in govorili: »Aha, D, ki podereš
tempelj in ga v treh dneh postaviš, réši sam sebe
in stopi s križa.« Tako so se mu posmehovali tudi
veliki duhovniki s pismouki in so med seboj
govorili: »Drugim je pomagal, sam sebi ne more
pomagaD; Kristus, Izraelov kralj, naj stopi zdaj s
križa, da bomo videli in verovali.« Celo onadva,
ki sta bila z njim križana, sta ga sramoDla. Ko je
prišla šesta ura, je po vsej zemlji nastala tema
do devete ure. In ob deveD uri je Jezus zaklical z
močnim glasom: »Eloi, Eloi, lama sabaktani?«,
kar pomeni: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me
zapusDl?« Ko so to slišali nekateri izmed teh, ki
so stali zraven, so govorili: »Glejte, Elija kliče.«
Pritekel pa je nekdo in napojil gobo s kisom, jo
nataknil na trst in mu dajal piD, govoreč:
»PusDte; glejmo, ali pride Elija, da ga
sname.« Jezus pa je z močnim glasom zaklical in
izdihnil. In zagrinjalo v templju se je pretrgalo na
dvoje od vrha do tal. Ko pa je stotnik, ki mu je
stal nasproD, videl, da je izdihnil s takim klicem,
je rekel: »Resnično, ta človek je bil božji Sin.«
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OZNANILA od 18. - 25. 3. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
26. 3.

8.00

za + Rudija Zupančič

Torek
27. 3.

19.00

za + Janeza Pečnik (obletna)
za + kanonika Alojza Žagar

Sreda
28. 3.

19.00

za zdravje

Četrtek
29. 3.

VELIKI ČETRTEK

19.00

v zahvalo za novo življenje
za + Čohove

Petek
30. 3.

VELIKI PETEK

19.00

Obredi velikega petka

Sobota
31. 3.

VELIKA SOBOTA

19.00

za + Pušnerjevo mamo (obletna)
za + Blažič Miha in starše
za + Brezovnik MaDldo in Brusove

Nedelja
1. 4.
2018

VELIKA NOČ

7.00

za + Slavkota Brinovšek
za + Ivana Pečnik (obletna)
za + Alojza in Ivanko Podrižnik

10.00

za žive in pokojne župljane

ŠMIHEL
Petek
30. 3.

VELIKI PETEK

18.00

obredi velikega petka

Nedelja
1. 4. 2018

VELIKA NOČ

9.00

procesija in maša za + Konečke in Verbučeve

Velikonočna Vigilija se na Veliko soboto (31. 3.) prične ob 19.00. Dobimo se pred cerkvijo,
kjer bomo blagoslovili ogenj in prižgali velikonočno svečo, nato se bomo v procesiji odpravili
v cerkev. Če bo dež, se bo vigilija pričela v cerkvi. S seboj imejte sveče.
Na Veliko noč (1. 4.) bo zjutraj ob 7.00 slovesno vstajenje s procesijo po trgu, Hoiauerjevi
ulici in po Tratah mimo pošte nazaj v cerkev, nato slovesna sv. maša. Druga maša bo ob
10.00.
V Šmihelu letos ne bo maše Velikega četrtka in Velikonočne vigilije, bodo pa obredi Velikega
petka, blagoslov ognja na Veliko soboto ob 7.00 in blagoslov jedil na Veliko soboto ob
15.00. Vmes pa češčenje pri božjem grobu. Velikonočna maša s vstajensko procesijo bo ob
9.00.
Odmik za ženske bo v Šmihelu od petka, 6. 4. do sobote, 7. 4. Prijave Alenki Brezovnik: 040
316 248 in v župnišču.

