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GLASNIK
3. VELIKONOČNA NEDELJA
Verouk redno po
urniku.

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

V tem tednu poteka
birmanska
devetdnevnica, vsak
večer ob 19h. Maše
so tudi ob jutrih ob
8h, razen v sredo,
ko je ob 9h.
----------------------

Biblična skupina
ima srečanje v
ponedeljek, 6. 5. ob
20h.
----------------------

Dekanijska
rekolekcija, srečanje
dekanijskih
duhovnikov, bo v
sredo, 8. 5. v
Mozirju. Maša bo
ob ob 9h. Vabljeni.
----------------------

Srečanje birmancev
s škofom
birmovalcem bo v
sredo, 8. 5. ob
18.30, nato sledi ob
19h sv. maša, ki jo
bo vodil škof dr.
Stanislav Lipovšek.
----------------------

Sv. birma bo v
soboto, 11. 5. ob
10.00.

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

Naslednjo nedeljo,
12. 5. 2019 bo pri

Evangelij 3. velikonočne nedelje, leto C
(Jn 21,1-19)
TisL čas se je Jezus spet prikazal učencem pri
Tiberijskem jezeru. Razodel pa se je takóle: Simon Peter,
Tomaž, ki se imenuje Dvojček, Natánael iz galilejske
Kane, Zebedejeva sinova in dva druga izmed njegovih
učencev so bili skupaj. Simon Peter jim je rekel: »Ribe
grem lovit.« Dejali so mu: »Tudi mi gremo s teboj.«
Odšli so in stopili v čoln, toda Lsto noč niso nič ujeli. Ko
se je že zdanilo, je stal Jezus na bregu, vendar učenci
niso vedeli, da je Jezus. Jezus jim je rekel: »Otroci,
imate kaj prigrizniL?« Odgovorili so mu: »Nič.« Tedaj
jim je rekel: »Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste
našli. « Vrgli so jo, pa je zaradi obilice rib niso mogli
izvleči. TisL učenec, ki ga je Jezus ljubil, je rekel Petru:
»Gospod je.« Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod, si
je opasal vrhnje oblačilo, ker je bil gol, in se vrgel v
jezero. Drugi učenci so pripluli s čolnom in privlekli
mrežo z ribami; niso bili namreč daleč od brega, le kakih
dvesto komolcev.
Ko so stopili na kôpno, so na tleh zagledali žerjavico in
na njej ribo ter kruh. Jezus jim je rekel: »Prinesite ribe,
ki ste jih pravkar ujeli!« Simon Peter se je tedaj vkrcal in
potegnil na kopno mrežo, polno velikih rib; bilo jih je
sto triinpetdeset. In čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni
raztrgala. Jezus jim je rekel: »Pridite jest!« Toda
nobeden izmed učencev si ga ni drznil vprašaL: »Kdo si
L?«; vedeli so namreč, da je Gospod. Jezus je prišel,
vzel kruh in jim ga ponudil; in prav tako ribo. To je bilo
že tretjič, da se je Jezus razodel učencem, odkar je vstal
od mrtvih.
Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru: »Simon,
Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor Lle?« Rekel mu je:
»Da, Gospod, L veš, da te imam rad.« Rekel mu je:
»Pasi moja jagnjeta!« Spet, drugič, mu je rekel: »Simon,
Janezov sin, ali me ljubiš?« Rekel mu je: »Da, Gospod, L
veš, da te imam rad.« Rekel mu je: »Pasi moje ovce!«
Tretjič mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali me imaš
rad?« Peter se je užalósLl, ker mu je tretjić rekel: ›Ali
me imaš rad?‹, in mu je rekel: »Gospod, L vse veš, L
veš, da te imam rad.« Jezus mu je rekel: »Pasi moje
ovce! Resnično, resnično, povem L: Ko si bil mlad, si se
opasoval sam in si hodil, kamor si hôtel; ko pa se boš
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OZNANILA od 5. - 12. 5. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek Sv. Dominik Savio
6. 5.

8.00

za + Deleja Kotnik Marika

19.00

za + Vladimirja Pavlič (30 dan)

Torek
7. 5.

8.00

za + Ano Lednik

19.00

za + Breclnove iz Brezja

Sreda
8. 5.

9.00
19.00

za + Ano Gregorc
(dekanijska dekolekcija)
za + MaLldo Brezovnik

Četrtek
9. 5.

8.00

za + Cirilo Hriberšek

19.00

za + Goričarjeve, Blagojevičeve in Meri (obl.)
za + Marijo Jelen

Petek
10. 5.

8.00

za + Staneta Gnader

19.00

za + Marjana in starše Gruber
za + Stankota Žagar in starše
za + Alojza Brinovšek

Sobota
11. 5.

10.00

za birmance
(sv. birma)
za + Markota Orel (obletna)
za + Marijo Remic
za + Nado Turnšek

Nedelja
12. 5.
2019

19.00

4. VELIKONOČNA
NEDELJA

7.00

za žive in pokojne župljane
za + Jožico Orel
za + Gregorc Marijo

10.00

za + MarLno Budna

Petek
10. 5.

17.00

za + Terezijo Vreš

Nedelja
4. VELIKONOČNA
12. 5. 2019 NEDELJA

8.45

za + Vladota Kodrun

ŠMIHEL

PRIDI, SV. DUH, NAPOLNI SRCA SVOJIH VERNIH IN VŽGI V NJIH OGENJ SVOJE LJUBEZNI.

