OZNANILA - 1. TEDEN MED LETOM

(8. - 15. 1. 2017)

Mozirje
Ponedeljek
9. 1.

8.00

za + Skornške ter Kristla in Pavlo Poličnik
za + Marijo Puncer

Torek
10. 1.

18.00

za + Miha in Antonijo Brecl (obletna)
za + MarEna Podvratnik (obletna)
za + starše Skornšek (obletna za Albina)

8.00

za zdravje in mir v družini
za + Heleno Marolt

Četrtek
12. 1.

18.00

za + Frančiško in Alojza Kovač
za + Ivana Mikek in Ivanko Bizjak

Petek
13. 1.

18.00

za + Keber Faniko (obletna)
za + Pikl Antona in starše
za + Ernesta Špeh

Sobota
14. 1.

18.00

za + Repelske in Sonjo (obletna)
za + RaWota Šolar
za + 2 Antona in Marijo Završnik

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Antona Škruba
za + Cvetko Gregorc
za + dr. Franca Širko (obletna)

16.00

za + Srebovčke

9.00

za + Žlebsko mamo in Eto Kokalj
za + Jožeta Orel in Zg. Udovske

Sreda
11. 1.

Nedelja
15. 1.
2017

Sv. Pavlin
Oglejski, škof

2. NEDELJA
MED LETOM
- teden
molitve za
edinost
kristjanov

Šmihel
Petek
13. 1.
Nedelja
15. 1.
2017

2. NEDELJA
MED LETOM

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

ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem

GLASNIK

8. JANUAR 2017

JEZUSOV KRST

EVANGELIJ NEDELJE JEZUSOVEGA KRSTA, LETO A - Mt 3,13-17
Takrat pride Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krsEE.
Janez pa mu je branil in rekel: »Meni je treba, da me E krsEš, pa hodiš E k meni?«
Jezus mu je odgovoril: »PusE zdaj; zakaj spodobi se nama,
da tako spolniva vso pravico.« Tedaj mu je pusEl.
Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode; in glej, odprla so se mu nebesa in videl je
božjega Duha, ki se je kakor golob spuščal navzdol in prihajal nadenj;
in glej, iz nebes se je začul glas:
»Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje.

VSAKDANJA ZVESTOBA V MALEM
S praznikom Jezusovega krsta končujemo božični čas. Kar prekratek je bil, da
bi bili utegnili doumeti, kaj pomeni, da je Bog obiskal to zemljo in postal
eden izmed nas. Zato naj jaslice, ki ste jih morda postavili v dnevni sobi, še
kar ostanejo nekaj tednov, tja do svečnice.
Bog se nam je za božič razodel v najbolj nevsiljivi podobi, ki je možna: v
podobi nebogljenega otroka. Morda zato, da bi vsem ljudem olajšal pot do
sebe in da bi ga vsi lahko sprejeli.
Človek želi odrasti, da bo izpolnil svojo življenjsko nalogo. Nekaj podobnega
je veljalo tudi za Jezusa. V današnjem evangelijskem odlomku ga ne
srečujemo več v jaslicah, ampak kot odraslega moža. Vmes pa je trideset let
skritega življenja v Nazaretu, ko se izuči poklica in ga opravlja kakor vsak
drug. Kako je mogoče, da celih trideset let ne naredi nič izrednega?
Odgovor bomo našli v naslednjih besedah preroka Izaija, ki so zapisane o
Jezusovem življenju: »Ne bo vpil, ne bo hrupa delal, ne bo dal slišati svojega
glasu po ulicah.«
Jezus res ni nikoli vpil ali delal hrupa. Najbrž je hotel s tem pokazati, da je
bistvo življenja ravno v takšnih, navidez nepomembnih vsakdanjosti, ne pa v
izrednih dejanjih. Vsakdanja zvestoba v malem, vsakdanje dobro ne dela
hrupa, pač pa edinole to šteje. V tem se izkaže vrednost našega življenja!

OZNANILA
Verouk redno po urniku.
Srečanje Frančiškovega svetnega reda je danes, v nedeljo, 8. 1., ob 15.00 v
veroučni učilnici.
Hišni blagoslov od ponedeljka, 9. 1. do srede, 11. 1. vsak dan po 16.00: Cesta v
Loke, Loke, Nove Loke.
Prostovoljni darovi ob letošnjem hišnem blagoslovu bodo namenjeni obnovi
strehe na kaplaniji.
Srečanje bratovščine odraslih skavtov bo v ponedeljek, 9. 1. ob 20.00.
Srečanje misijonske skupine bo v torek, 10. 1. ob 18.30.
Predavanje dr. Karla Gržana bo v sredo, 11. 1. ob 18.00 v župnijski dvorani v
Mozirju. Tema: Kako raznolikost (v družini, družbi) izkorisEE za dopolnjevanje/
sodelovanje – kako se izogniE nekonstrukEvni konﬂiktnosE ali celo razdorom?
Nova, družbeno angažirana knjiga Karla Gržana naslovljena Izstop iz smrtonosne
igre polov bo izhodišče za aktualni razmislek, ki ga napoveduje že naslov
srečanja.
Krs_ v mesecu januarju bodo naslednji vikend, v soboto, 14. 1. ob 11.00 ali v
nedeljo, 15. 1. pri 10. maši (po izbiri). Priprave za starše in botre bodo v četrtek,
12. 1. ob 18.30 (po maši) v veroučni učilnici.
Sestanek animatorjev bo v petek, 13. 1. ob 19.30. Udeležba obvezna za vse
zaradi duhovnih vaj za birmance, ki sledijo v januarju in februarju.
Srečanje mladinske skupine v petek ob 20.00.
Srečanja birmanskih skupin bodo v soboto, 14. 1.
ŽENSKI ZAJTRK bo v soboto, 14. 1. 2017 ob 8.00 uri v Slomškovi dvorani
župnišča Mozirje. Gostji bosta dr. Sara Ahlin Doljak, odvetnica, mediatorka,
predavateljica, mama, žena in Erika Novak, zaposlena pri DiŽ, voditeljica
zakonskih skupin, mama, žena, skav_nja. Tema bo PREIZKUŠNJE V ŽIVLJENJU –
RAST V VERI. Srečanje vključuje: molitev, zajtrk, predavanje, pogovor, druženje,
kulturni program. Prijave sprejemamo do srede 11. 1. 2017 na:
alenka.brezovnik@amis.net ali 040 316 248 in angelca.suster@gmail.com ali
031 658 733.

Kaj je ŽENSKI ZAJTRK? Ženski zajtrk je oblika druženja žensk, žena, mamic z
namenom, da bi preko druženja, pogovorov, izmenjave mnenj, prepoznavale
znamenja časa, v katerem živimo in skupaj iskale odgovore na vprašanja o
našem temeljem poslanstvu – postajaE dobra, odgovorna, rahločutna ženska,
žena, mama. Namen ženskega zajtrka je v tem, da bi ob spoznavanju, prijetnem
klepetu, kavici, čaju, pogovoru, predavanju, druga drugi pomagale razumeE
svoje poslanstvo in pomen velike in odgovorne naloge.
________________________________________________________________
Molitvena zveza za duhovne poklice celjske škoﬁje in dekanija GORNJI GRAD
vabita na redni mesečni molitveni shod, ki bo v nedeljo 15. 1. 2017 v cerkvi
Marijinega vnebovzetja v Celju. Ob 15 uri molitvena ura pred Najsvetejšim, ob
16 uri sveta maša po namenu MZDP.
________________________________________________________________
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.
________________________________________________________________
Župnijsko romanje bo letos na kulturni praznik, v sredo, 8. 2., v Vipavsko
dolino. Odrinili bomo ob 8.00 izpred pošte. Najprej se bomo ustavili v Vrhpolju
pri Vipavi, kjer si bomo ogledali največjo umetnino p. Marka Ivana Rupnika na
slovenskih tleh, to je ogromen mozaik, križev pot in barvna okna. Tam bomo
tudi obhajali sv. mašo, nato pa bomo šli v Vipavo na kosilo in si ogledali izvir
Vipave. Popoldne pa si bomo najprej ogledali župnijsko cerkev sv. Jurija v
Mirnu, nato pa odšli do Ogleja v Italijo, kjer je bilo 1000 let cerkveno središče
(oglejski patriarhat) za slovenske dežele. Ogledali si bomo čudovito katedralo in
se ustavili na kavi. Zvečer se vračamo v Mozirje. Cena za prevoz in kosilo: 25
€ .Prijave čimprej.
________________________________________________________________
Vabljeni na romanje v Lurd, Fa_mo in San_ago de Compostela, ki bo od 25. 8.
– 1. 9. 2017. V eno stran potujemo z avtobusom, nazaj pa z letalom iz Lisbone
(Portugalska). Ogledi: azurna obala, narodni park Camarque, Lurd, Burgos,
Leon, SanEago de Compostela, Porto, FaEma, Aljustrel, Lisbona. Cena, če se
prijavite do 15. 3., je 769 €, nato pa 100 € več. Ob prijavi plačate 100 €, nato pa
lahko odplačujete tudi po obrokih, od 56 € na mesec. Prijavite se lahko v
župnišču. Program romanja lahko vzamete v cerkvi ali župnišču.

