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GLASNIK
3. VELIKONOČNA NEDELJA
Verouk redno po urniku.
-----------------

Koncert ženskega pevskega zbora
čarnice z godalno komorno zasedbo
bo danes, 15.4. ob 17.00 v cerkvi sv.
Mohorja in Fortunata Gornji Grad.
-----------------

V tednu, ki je pred nami, od 15. –
22. 4., obhajamo Teden molitve za
duhovne poklice.
-----------------

Skupina za duhovno rast ima
srečanje v ponedeljek, 16. 4. ob 20h
-----------------

Srečanje baratovščine II. bo v
četrtek, 19. 4. ob 19.30.
-----------------

Občni zbor Župnijske Karitas Mozirje
– Šmihel bo v petek, 20. 4. 2018 ob
19.45 uri, po večerni sveR maši v
Slomškovi dvorani.
-----------------

V soboto, 21. 4. bo dekanijsko
srečanje molilcev za duhovne
poklice v Gornjem Gradu ob 15h.
-----------------

Naslednjo nedeljo, 22. 4., obhajamo
Jurijevo nedeljo. Osrednje mašno
slavje bo ob 10.00, sv. mašo pa bo
daroval p. Miha MajeRč.
-----------------

Patri minoriR na Ptuju opravljajo po
našem namenu 14 sv. maš
tedensko, to je v ponedeljek, torek
in sredo po eno za Mozirje, v
četrtek, petek in nedeljo po 2 za
Mozirje, v soboto po 3 za Mozirje
ter za Šmihel eno v petek in eno v
nedeljo. Tako da se vse oznanjene
maše tudi opravijo RsR dan in za
vsak mašni namen mašuje en
duhovnik. Tako lahko vsi vaši mašni
darovi pridejo pravočasno na vrsto.

Evangelij 3. velikonočne nedelje, leto B
(Lk 24,35-48)
TisR čas sta učenca pripovedovala, kaj se je
zgodilo na poR in kako sta prepoznala Jezusa
po lomljenju kruha. Ko so se oni pogovarjali o
tem, je sam stopil mednje in jim rekel: »Mir
vam bodi!« Vznemirili so se in obšel jih je
strah. Mislili so, da vidijo duha. Dejal jim je:
»Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu
oglašajo dvomi? Poglejte moje roke in moje
noge, da sem res jaz. PoRpljite me in
poglejte, kajR duh nima mesa in kosR, kakor
vidite, da jih imam jaz.« Ko je to rekel, jim je
pokazal roke in noge. Ker pa od veselja še
niso verjeli in so se čudili, jim je rekel: »Imate
tukaj kakšno jed?« Ponudili so mu kos pečene
ribe. Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel. Nato
jim je rekel: »To so besede, ki sem vam jih
povedal, ko sem bil še pri vas: Mora se
izpolniR vse, kar je pisano o meni v Mojzesovi
postavi, prerokih in psalmih.« Tedaj jim je
odprl um, da so doumeli Pisma. Rekel jim je:
»Tako je pisano: Mesija bo trpel in tretji dan
vstal od mrtvih, in v njegovem imenu se bo
oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v
odpuščanje grehov, s čimer bodo začeli v
Jeruzalemu. Vi ste priče teh reči.«
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OZNANILA od 15. - 22. 4. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
16. 4.

8.00

v zahvalo
za + Markota Draženović

Torek
17. 4.

19.00

za + Faniko Fužir (8 dan)
za + Alojza Janko

Sreda
18. 4.

8.00

za + Alojza Pečnik (obletna)
za + Elizabeto Rajšter

Četrtek
19. 4.

19.00

za + Orel Ano (8 dan)
v zahvalo za novo življenje
za + Frančiško Brezovnik

Petek
20. 4.

19.00

za + starše in sestro Vivoda
za + Brusove in Brezovnik MaRldo
za + kanonika Jožeta Goličnik (obletna)

Sobota
21. 4.

19.00

za + Franca Podvratnik (8 dan)
za + Petričeve in Goličnikove
za zdravje
za + Rosensteinove in Ropove

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Butejeve in mamo (obletna)
za + Vido Kramer (8 dan)

17.00

za + Stanislava Hriberšek (8 dan)
za + Leskovšek Frančiško

8.45

za + Franca Goličnik
za + Ferdinanda Visočnik

Nedelja
22. 4.
2018

Sv. Bernardka
Lurška

4. VELIKONOČNA
NEDELJA
Jurijeva nedelja
Nedelja Dobrega
PasOrja

ŠMIHEL
Petek
20. 4.
Nedelja
22. 4. 2018

4. VELIKONOČNA
NEDELJA

BONTON OB POGREBNI SLOVESNOSTI
Spoštovani. V zadnjih dneh smo pospremili kar nekaj naših župljanov v večnost. Naj jim
Gospod nakloni večni mir in pokoj. Ob tem sem postal pozoren na razvado, ki se trdovratno
drži v Mozirju ob pogrebu. KLEPETANJE. Klepetanje ob sprevodu do kapele, med mašo
zunaj okoli kapele in v sprevodu do groba. Zato bi rad opozoril na osnovni človeški bonton
ob pogrebu, ki kaže na spoštovanje pokojnika in bližnjih žalujočih. Kot na katerem koli
drugem dogodku (koncertu, predstavi in podobno) imamo na pogrebu telefon uOšan, ne
delamo hrupa in ne klepetamo z drugimi. Če nam je to nemogoče, pa se med mašo
odstranimo iz bližine kapele in klepetajmo drugje, da ne bomo moRli obreda. V moRvacijo
nam bo morda to, da duhovnik in svojci zelo razločno slišimo v kapelo kdo in kaj zunaj med
mašo govori. Za kristjana pa se tako spodobi, da se udeleži sv. maše in moli za pokojnika.
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