OZNANILA - BOŽIČNA OSMINA

(25. 12. 2016- 1. 1. 2017)

Mozirje
Ponedeljek
26. 12.

SV. ŠTEFAN,
10.00
prvi mučenec

za + Mirkota Breznik
za + Krajderjeve starše in 2 brata

Torek
27. 12.

SV. JANEZ,
apostol in
evangelist

10.00

za + Jožefo Oblak (obletna)
(Lepa Njiva)
za + Nežo Sedovšek (30 dan)

Sreda
28. 12.

NEDOLŽNI
OTROCI,
mučenci

8.00

za + Marijo Jelen (8 dan)
za+ Štefana Marolt
za + Elizabeto Rajšter

Četrtek
29. 12.

pe] dan
božične
osmine

18.00

za + Ivana Remic
za + Antonijo Mikek in + Kopačeve
za + Marijo Ramšak

Petek
30. 12.

SVETA
DRUŽINA
praznik

18.00

za + Ma]ldo Brezovnik (30 dan)
za + Matjaža Beričnik
za + rodbino Bastl in Pinculič

Sobota
31. 12.

sedmi dan
božične
osmine

8.00

za + Antona Pečnik (obletna)

23.00

v zahvalo
(sv. Rok – Brezje)

Nedelja
1. 1.
2017

MARIJA,
BOŽJA MATI,
praznik
- NOVO LETO

8.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Markota Orel

18.00

za + Sretena Stanojkovič

18.00

Šmihel
Ponedeljek
26. 12.

SV. ŠTEFAN,
9.00
prvi mučenec

za + Franca Oblak (obletna)

Nedelja
1. 1.
2017

MARIJA,
BOŽJA MATI,
praznik
- NOVO LETO

za + Potočke (obletna za mamo)
za + Terezijo Goličnik

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

9.00

ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem

GLASNIK

25. DECEMBER 2016

BOŽIČ

EVANGELIJ BOŽIČNEGA PRAZNIKA, LETO A - Jn 1,1-5
V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog.
Ta je bila v začetku pri Bogu.
Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo.
V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi.
In luč sve] v temi, a tema je ni sprejela.

BETLEHEMSKO DETE
Betlehemsko dete je znamenje, da je Bog Emanuel – Bog z nami, Bog s
človekom. Na začetku prejšnjega stoletja je zapisal francoski mislec Leon Bloy:
»Bog je odsoten. Ni ga v mestih, ne na deželi, ne v hribih … Ni ga v znanosti,
umetnosti, politiki. Ni ga v vzgoji in morali … Bog je odsoten kot nikoli v zgodovini.
Človek je odslovil Stvarnika, ker si je sam naredil nebesa. Človek je odslovil
Odrešenika, ker se hoče sam odrešiti. Boga je odslovil iz javnega življenja, iz srca
in vesti.« Da, 20. stoletje je bilo stoletje božje odsotnosti! Ob njegovem koncu
smo ugotavljali, da bo zapisano v zgodovini kot stoletje krvi, sovraštva, vojn,
nasilja, strahu.
In po vseh vojnah, terorističnih napadih in begunskih krizah se nam zdi, da bo
tudi 21. stoletje takšno. Toda Bog je tudi v tem stoletju, kot je bil vso zgodovino,
Emanuel – Bog z nami, Bog s človekom. Bog ni postal sistem, ne ideologija, ne
ekonomija, ne politika, ne oblast. Bog je postal človek in s tem razodel, da je
človek za njim najvišja vrednota, edina stvar, ki jo je Bog hotel zaradi nje same.
Betlehemsko dete je znamenje življenja in novosti. Rojstvo otroka vse spremeni,
vse se pokaže v drugačni luči. Z otrokovim rojstvom se začne nekaj novega. Mož
in žena postaneta oče in mati. Nista več sama. Zakon postane družina. Otrok ima
svojo moč. S svojo nebogljenostjo razoroži vsakega odraslega človeka. Zaradi
otroka marsikdo obišče družino, marsikdo pride k hiši, ki ga sicer nikoli ne bi bilo.
Rojstvo otroka je velika novost in sprememba. Naj bo rojstvo nebeškega Deteta
nova možnost, da Bog sam stopi med nas. Odprimo mu srca, da bo lahko
Emanuel resnično Bog z nami, z našimi družinami, z našimi najbližjimi.

OZNANILA
Danes, na Božič, maša tudi pri sv. Radegundi ob 19.00.
Jutri, v ponedeljek, 26. 12., je praznik sv. Štefana in državni praznik Dan
samostojnos] in enotnos]. Maša bo ob 10.00. 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 ob 10.00 na Lepi Njivi,
pri fari pa ob 18.00. 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.
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.
Ponedeljek, 2. januar, je dela prost dan. Maša bo na Mozirski planini ob 12.00.
_________________________________________________________________

Stara navada je, da ob novem letu blagoslovimo domove. V župniji Mozirje
bom obiskal in blagoslavljal domove po Mozirju in Lokah. Blagoslov je seveda
zastonj, vsak vaš prostovoljni dar pa bo namenjen za obnovo strehe in fasade
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, Levs]kova, Goličnikova
Četrtek, 5. 1. od 16.00
- Aškerčeva, Praprotnikova, Savinjska, Šolska
Petek, 6. 1. od 16.00
- Nove Trate, Na Tratah, Hokauerjeva, Mlinska

BOŽIČNI HIŠNI BLAGOSLOV v ŠMIHELU nad Mozirjem – RAZPORED:

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

- 27. 12. S pričetkom ob 9.00: po glavni ces] od Drofelskih preko Jazbin, mimo
župnijske cerkve vse do Kebra

Nedelja, 8. 1. od 13.30
- Vsi, ki sicer nimate časa, se lahko dogovorimo za obisk v nedeljo popoldne

- 28. 12: preostali, z zaključkom pri Lesjaku.

Pon., 9. 1. do srede, 11. 1. vsak dan po 16.00
- Cesta v Loke, Loke, Nove Loke

Vsi darovi, ki jih boste darovali ob blagoslovu v župniji Šmihel, bodo namenjeni
za obnovo stranskega oltarja sv. Lovrenca v farni cerkvi. Mojster restavrator
Gregor Podkrižnik iz Šentjurja je v svoji delavnici že obnovil ornamenAko (zlate
okraske), kipi pa so ravnokar v delu. Nato bo obnovil še oltarni nastavek (leseno
ogrodje) in podstavek v cerkvi. Približno polovica sredstev je že zbranih,
potrebujemo pa še okoli 8.000 €, ok. 250 € povprečno po hiši. Darujte po svojih
zmožnosAh. Bog vam povrni za darove.
_________________________________________________________________
Tečaj za zaročence bo v petek in soboto, 20. in 21. 1. 2017 v župnijski dvorani v
Mozirju. V petek bodo predavanja od 19.00 do 22.00, v soboto pa od 9.00 do
12.30. Udeleženci po zaključku tečaja prejmejo potrdilo. Predhodne prijave niso
potrebne.

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

Novorojeni Gospod,
Tebi, v čigar rokah je zapisana
preteklost, sedanjost in prihodnost,
izročamo ves svet. V tihi in proseči
molitvi, da ga ohranjaš v ljubezni,
sreči in miru, ki naj vsaj na današnji
dan prepoji sleherni kontinent,
vsako mesto, vsak dom, vsako družino.

