OZNANILA - 4. ADVENTNI TEDEN

(18. - 25. 12. 2016)

Mozirje
Ponedeljek božična
19. 12.
devetdnevnica

8.00
18.00

za + Jožefo Orel
po namenu

Torek
20. 12.

božična
devetdnevnica

8.00
18.00

po namenu
za + Jeršetove (za ata in Pavla obletna)
za + Praprotnik MarFna in Faniko

Sreda
21. 12.

božična
devetdnevnica

8.00
18.00

za + Marinko Tajnšek in starše
po namenu

Četrtek
22. 12.

božična
devetdnevnica

8.00
18.00

po namenu
za + Zagradiške in Frančiško Brezovnik
za + Julijana Podvratnik

Petek
23. 12.

božična
devetdnevnica

8.00
18.00

po namenu
za + Jožeta Pinculič

Sobota
24. 12.

SVETI VEČER

18.00

za + Cena Fužir

20.00

za + Fužir Franca in Jožefo ter Usar Antona
(Lepa Njiva)
za + Ano Britovšek in Antonijo Sevšek
za + Aleksa Stropnik

24.00
Nedelja
25. 12.
2016

BOŽIČ

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Dejana Janžovnik
za + Franca, MarFno in Erno Žunter
za + Jožeta Pustoslemšek (obletna) in
Jožeta Kosmač

Šmihel
Petek
23. 12.

božična
devetdnevnica

16.00

za + Ano Gregorc (30 dan)

Sobota
24. 12.

SVETI VEČER

24.00

za + Medvedove

Nedelja
25. 12.
2016

BOŽIČ

9.00

za + Franca Goličnik (30 dan)

19.00

za + Vida Marolt in Tomaža
(sv. Radegunda)

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

ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem

GLASNIK

18. DECEMBER 2016

4 . ADVENTNA NEDELJA

EVANGELIJ 4. ADVENTNE NEDELJE, LETO A - Mt 1,20-24
»Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeF k sebi Marijo, svojo ženo; kar je namreč spočela,
je od Svetega Duha. Rodila bo sina, ki mu daj ime Jezus, zakaj on bo odrešil svoje
ljudstvo njegovih grehov. «Vse to pa se je zgodilo, da se je spolnilo, kar je bil
Gospod napovedal po preroku, ki pravi: »Glej, devica bo spočela in rodila sina, ki se
bo imenoval Emanuel, kar pomeni: Bog z nami.« Ko se je Jožef zbudil iz spanja, je
storil, kakor mu je naročil Gospodov angel, ter je svojo ženo vzel k sebi.

NAŠ BOG JE ČLAN NAŠEGA RODU
Spet je leto okoli in že je pred vraF božič – praznik Jezusovega rojstva. To je
dan, ko človek, ki premore toliko poguma, da odkrito pogleda v studenec svoje
duše, začuF, da bi moral biF veliko boljši, če bi hotel biF vreden tolikšnih Božjih
darov. Žal takšno razpoloženje traja le malo časa …
Božja beseda današnje maše močno poudarja resnico: naš Bog je Emanuel –
Bog z nami, član našega rodu, ki je prišel na svet po naravni poF. Bil je rojen iz
matere, in sicer najboljše, kar jih je videl ta naš svet. Spočet je bil na čudežen
način, a to resnico lahko dojame le FsF, ki ima pred skrivnostmi življenja
spoštovanje. Psalmist se sprašuje: "Kdo pojde na Gospodovo goro, kdo bo stal
na njegovem svetem kraju?" Božja modrost mu narekuje odgovor: "Kdor je
nedolžnih rok in čistega srca, kdor svoje duše ne obrača k praznim stvarem."
Jezus je za nas predvidel poseben življenjski red: moliF vedno, moliF z
besedami, da ne pozabimo, čigavi smo in za koga smo ustvarjeni, predvsem pa
moliF z deli, z življenjem. Bog je navzoč sredi našega življenja, lahko ga srečamo
po vseh ulicah in poteh, po naših stanovanjih, povsod, kjer živijo ljudje. Tudi če
dobiva udarce, tudi če ga zasramujejo, vztraja. Ker je Emanuel, Bog z nami. Ne
neha nas ljubiF. Tak je kot maF.
Iz evangelija veje spoštljiv odnos svetega Jožefa do svoje zaročenke Marije.
Jožef ni bil narejen iz voska ali porcelana, temveč je bil mož iz mesa in krvi, živ
človek, vendar božji človek. Evangelist pravi o njem, da je bil "pravičen". Danes
je mladim ljudem zelo težko ohraniF takšno medsebojno spoštovanje, ker je
ozračje okuženo s poveličevanjem telesa. Iz telesnosF so mnogi naredili
božanstvo, ki mu darujejo vse.
Kristus prihaja na svet kot človek, kot človeški otrok, rojen iz matere, da
posveF tudi človeško telo, da bi ga spoštovali kot "dragocen vrč".

OZNANILA

Na Novega leta dan, 1. 1. 2017, ki je nedelja, bodo maše zjutraj ob 8.00 in 10.00
ter letos tudi zvečer ob 18.00, da bomo lahko spočiF počasFli Gospodov dan.

Verouk redno po urniku. Maša vsak dan v božični devetdnevnici zjutraj ob 8.00
in zvečer ob 18.00.

Ponedeljek, 2. januar, je dela prost dan. Maša bo na Mozirski planini ob 12.00.

Danes, 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 skavF raznosili luč miru v
nedeljo, 18. 12. popoldne od vrat do vrat. Po mašah bodo skavF ponudili tudi
božične piškote in “skavtee“ (skavtski čaj) kot del akcije v pripravi na skavtsko
romanje v Čenstohovo. Bog povrni za darove.
Danes, 18. 12., pripravlja KD Rovtar Šmihel pripravlja bogat kulturni program s
koncertom v cerkvi Sv. Mihaela v Šmihelu ob 19.00 uri.
Srečanje Frančiškovega svetnega reda danes, v nedeljo, 18. 12. ob 15.00 v
vroučni učilnici.
Vaje za ministrante bodo v četrtek, 22. 12. ob 16.30 uri.
V soboto, 24. 12., obhajamo sve` večer. Sv. maše: 18.00 – družinska sv. maša v
Mozirju; 20.00 – polnočnica na Lepi Njivi; 24.00 – polnočnici v Mozirju in v
Šmihelu.
V nedeljo je Božič, praznik Jezusovega rojstva: 7.00 – Mozirje; 9.00 – Šmihel;
10.00 – Mozirje, 19.00 - sv. Radegunda.
Otroci so pri verouku prejeli adventne koledarje in doma v adventu zbirajo
denar za otroke v misijonih. Darove bodo prinesli k maši in jih položili k jaslicam
v cerkvi na sveF večer pri otroški polnočnici ali ob polnoči ali na Božični dan pri
katerikoli maši.

BOŽIČNO - NOVOLETNI PRAZNIKI 2016 – 2017
V ponedeljek, 26. 12., je praznik sv. Štefana in državni praznik Dan
samostojnosF in enotnosF. Maša bo ob 18.00. Molili bomo tudi za našo
domovino in vse njene prebivalce. Pri maši bo blagoslov vode in soli.
V torek, 27. 12., na god sv. Janeza Evangelista, bo maša pri fari ob 18.00, zjutraj
ob 10.00 pa na Lepi Njivi. Pri vseh mašah bo blagoslov vina.
Praznik sv. Družine obhajamo letos na petek, 30. 12. Maša bo zvečer ob 18.00.
Na Silvestrovo, na soboto, 31. 12., ne bo sv. maše zvečer ob 18.00, ampak
zjutraj ob 8.00 in ob 23.00 pri sv. Roku na Brezju. Po maši se bomo zadržali pred
cerkvijo ob kuhanem vinu in čaju ter skupaj vstopili v novo leto.

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, LevsFkova, Goličnikova
Četrtek, 5. 1. od 16.00
- Aškerčeva, Praprotnikova, Savinjska, Šolska
Petek, 6. 1. od 16.00
- Nove Trate, Na Tratah, Homauerjeva, Mlinska
Sobota, 7. 1. od 12.30
- Na Trgu, Ob Trnavi, Šmihelska, Cesta na Lepo Njivo
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
Če vam dan, ko bi vas naj obiskal, ne odgovarja, mi sporočite, da se posebej
dogovorimo za obisk.
Božični blagoslov domov po Šmihelu:
27. in 28. 12. 2016.

