OZNANILA - 3. ADVENTNI TEDEN

(11. - 18. 12. 2016)

Mozirje
Ponedeljek
12. 12.

8.00

za + Vinkota Gostečnik in starše
za + Ano France in Marijo Točaj

18.00

za + Ivana Hribernik
za + Franca Čokan

Torek
13. 12.

sv. Lucija,
devica in
mučenka

Sreda
14. 12.

sv. Janez od
8.00
križa, duhovnik

za + Marijo Gaber
za zdravje

Četrtek
15. 12.

bl. drinske
mučenke

18.00

za + Terezijo Bizjak (obletna)
za + Olgo Rogel

Petek
16. 12.

začetek božične 18.00
devetdnevnice

za + Katarino in MarWna Bric
za + ValenWna Brezovnik

Sobota
17. 12.

božična
devetnevnica
- kvatre

8.00

po namenu

18.00

za + Stanislava Weiss
za + Marijo Ramšak
za + Janeza in Šte]o Ugovšek

Nedelja
18. 12.
2016

4. ADVENTNA
NEDELJA

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Ano Praprotnik
za + Acmanove
za + starše Urbanc in brata MarWna

Petek
16. 12.

začetek
božične
devetdnevnice

16.00

za + Ferdinanda Visočnik

Nedelja
18. 12.
2016

4. ADVENTNA
NEDELJA

9.00

za + Kebrove
za + Germadnikove

Šmihel

Odgovarja: Sandi Koren, žpk. - http://www.zupnija-mozirje.si

ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem

GLASNIK

11. DECEMBER 2016

3. ADVENTNA NEDELJA

EVANGELIJ 3. ADVENTNE NEDELJE, LETO A - Mt 11,2-3
Janez pa je v ječi slišal o Mesijevih delih in mu je po svojih učencih, ki jih je
poslal k njemu, rekel: »Ali si W WsW, ki mora priW, ali naj čakamo drugega?«
PO ČEM SE POZNA, DA ČAKAMO JEZUSA?
Ljudje vse življenje vedno nekaj pričakujemo: majhni otroci, da bodo šli
v šolo, mladi v času ljubezni čakajo na zmenke, mladi starši pričakujejo
otroka, starejši pričakujejo razumevanje in hvaležnost svojcev … Bolj kot
pričakovanje stvari je za nas pomembno pričakovanje ljudi, ki jih imamo
radi, ki nam veliko pomenijo. To bodo najbolje vedeli tisti, ki so pogrešali
katerega svojih najdražjih med vojno: nobenega glasu ni bilo od njih,
nihče ni sporočil, da so umrli, zato so njihovi svojci nestrpno pričakovali,
da se lepega dne nenadoma prikažejo.
Čakanje pomeni tudi upanje. Dokler nekoga (ali nekaj) čakamo, ima
naše življenje neki smisel, neko okno, neko svetlobo, ki nas vabi in
ohranja.
Advent pomeni pričakovanje prihoda našega Odrešenika. To ni folklorno
spominjanje dogodkov izpred dva tisoč let, temveč je pričakovanje
osebnega srečanja slehernega od nas z Jezusom, ki prihaja. Dobro
vemo, kakšen je velikokrat naš advent: površni smo, mlačni, pozabljamo,
koga čakamo. Predvsem pa pozabljamo, da ne čakamo samo mi, ampak
da nas čaka Bog – veliki Čakajoči. Na vprašanje "Koga pričakuješ?" naj
bi odgovorili: "Pričakujem Jezusa, ki prihaja kot Odrešenik, kot tisti, ki mi
s svojo besedo in z zgledom kaže pot iz sebičnosti, iz zaprtosti vase, iz
brezupne ozkosti, v katero se zapiram zaradi greha." Bog pa bi dejal:
"Pričakujem tebe. Pričakujem, da vsak dan odpreš okna in vrata svojega
srca in svoje duše, da lahko vanjo posveti sonce moje milosti. Ne maram,
da bi zmrzoval daleč proč od mene, temveč hočem, da živiš od moje
ljubezni. Tudi če mi obrneš hrbet – jaz te čakam in te vabim k sebi z
ogrevajočimi žarki usmiljenja in odpuščanja."
… Bog od nas ne pričakuje velikih besed, ampak majhna, iskrena
dejanja. Ljudje, ki živijo ob nas, ob bližnjih praznikih ne pričakujejo naših
daril, ampak nekaj več srca, nekaj več razumevanja.

OZNANILA
Verouk, maše - redno po urniku. V soboto maša tudi ob 8.00 zjutraj.
V tem tednu bo spovedovanje veroukarjev po razporedu.
Srečanje skupine za duhovno rast bo v ponedeljek, 12. 12. 2016 ob 20.00.
Srečanje misijonske skupine bo v torek, 13. 12. po maši ob 18.30.
Predavanje dr. Karla Gržana bo v sredo, 14. 12. ob 18.00 v župnijski
dvorani v Mozirju na temo: Zakaj/kako odpusWW in se v medsebojnem
odnosu osvobodiW? Ob izidu dveh knjig v katerih Karel Gržan razmišlja o
poteh odpuščanja in sprave bo namenjen večer razmisleku o pomenu
odpuščanja in o pristopih, ki omogočijo, da se po težkih dogodkih, ki so
nas v medsebojnih odnosih obremenili/prizadeli, osvobodimo za nadaljnje
medsebojno sožitje.
Krs` v mesecu decembru bodo v soboto, 17. 12. ob 11.00 in v nedeljo, 18.
12. ob 10.00. Priprave bodo v četrtek, 15. 12. ob 18.30.
V petek se prične božična devetdnevnica.
Moški pevski zbor kulturnega društva Mozirje prireja jubilejni koncert ob
50-W obletnici delovanja. Koncert bo v petek, 16. 12. 2016 ob 17.00 v
kulturnem domu v Mozirju. Lepo vabljeni.

V soboto, 17. 12., obhajamo v Mozirju spovedno soboto. Možnost za
spoved bo dopoldne od 7.30 do 9.00, popoldne pa od 16.30 naprej.
Spovedovanje v Šmihelu v petek in nedeljo.
Stara navada je, da ob novem letu blagoslovimo domove. Letos bom
obiskal in blagoslavljal domove po Mozirju in Lokah. Blagoslov je seveda
zastonj, vsak vaš prostovoljni dar pa bo namenjen za obnovo strehe
Mozirske kaplanije (kjer deluje župnijska Karitas in slaščičarna Polonca).
Obnova bo v letu 2017.
Z torkom, 3. 1. 2017, začnem s hišnim blagoslovom po Mozirju in Lokah
po razporedu. V Mozirju se, prosim, za blagoslov predhodno prijavite v
župnišču osebno ali na 031 461 700 (Sandi).
RAZPORED BLAGOSLOVOV PO MOZIRJU
Torek, 3. 1. od 16.00
- Cesta na Vrhe, Podvrh, Na Gradišču
Sreda, 4. 1. od 16.00
- Prešernova, LevsWkova, Goličnikova
Četrtek, 5. 1. od 16.00
- Aškerčeva, Praprotnikova, Savinjska, Šolska
Petek, 6. 1. od 16.00
- Nove Trate, Na Tratah, Hohauerjeva, Mlinska

Na četrto adventno nedeljo, 18. 12., bodo skav` med nas ponovno
prinesli Luč miru iz Betlehema. Lučko boste lahko dobili po vseh sv. mašah
v Mozirju in Šmihelu, popoldne pa na božičnem bazarju in na določenih
točkah po vaseh izven Mozirja, po Mozirju samem pa bodo skavW raznosili
luč miru v nedeljo, 18. 12. popoldne od vrat do vrat. Po mašah bodo skavW
ponudili tudi božične piškote in “skavtee“ (skavtski čaj) kot del akcije v
pripravi na skavtsko romanje v Čenstohovo. Bog povrni za darove.

Sobota, 7. 1. od 12.30
- Na Trgu, Ob Trnavi, Šmihelska, Cesta na Lepo Njivo

KD Rovtar Šmihel pripravlja bogat kulturni program s koncertom v cerkvi
Sv. Mihaela v Šmihelu, 18. decembra ob 19.00 uri, kjer se bomo ob
prijetnem druženju, obkroženi z božično – novoletnimi prazniki, ob zvokih
novo obnovljenih orgel v naši župnijski cerkvi, poslovili od iztekajočega se
leta. Vabljeni.

Če vam dan, ko bi vas naj obiskal, ne odgovarja, mi sporočite, da se
posebej dogovorimo za obisk.

Nedelja, 8. 1. od 13.30
- Vsi, ki sicer nimate časa, se lahko dogovorimo za obisk v nedeljo popoldne
Pon., 9. 1. do srede, 11. 1. vsak dan po 16.00
- Cesta v Loke, Loke, Nove Loke

Božični blagoslov domov po Šmihelu:
27. in 28. 12. 2016.

