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ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL
http://www.zupnija-mozirje.si

GLASNIK
1. ADVENTNA NEDELJA
Verouk redno po
urniku.

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

Biblična skupina ima
srečanje jutri, v
ponedeljek, 4. 12. ob
20.15.

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

Bralni klub ima srečanje
v torek, 5. 12. ob 20.00.

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

V petek, 8. 12.,
obhajamo praznik
Brezmadežnega
spočetja Device Marije.
Maše bodo ob 10.00 na
Brezju in ob 18.00 pri
fari.

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

Na naslednjo nedeljo, 2.
adventno, 10. 12.,
Miklavževo, bo maša ob
10.00 v Ljubiji. Pri fari
maše ne bo.

Evangelij 1. adventne nedelje, leto B
(Mr 13,33-37)
TisH čas je Jezus rekel svojim učencem: »Pazíte in čujte, ker
ne veste, kdaj pride čas! Tako bo kakor s človekom, ki je
zapúsHl svoj dom in šel na potovanje. Svojim služabnikom
je izróčil oblast, vsakemu svoje opravilo, vratarju pa je
naróčil, naj čuje. Čujte torej, ker ne veste, kdaj se vrne hišni
gospodar zvečer, opolnoči, ob petelinjem petju ali ob zori
da vas ne najde spečih, če pride nenadoma. Kar pravim
vam, pravim vsem: Čujte!«

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

KrsH v mesecu
decembru bodo v
soboto, 16. 12. ob 11h
in v nedeljo, 17. 12. ob
10h pri maši. Priprave za
starše in botre bodo v
četrtek, 14. 12. po
večerni maši ob 18.30.
---------------------------

Po novem letu (od 3. 1.
naprej) bom
blagoslavljal domove po
Radegundi in Brezju.

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

Marijanski koledar: 2 €;
PraHka: 5,5 €. Darilni
koledar papež
Frančišek: 8€. Vse v
zakrisHji.

KOLEDAR ZA MESEC DECEMBER 2017:
7. 12. – sestanek za starše prvoobhajancev (3. razred) – sv.
maša ob 18h in nato srečanje
8. 12. – Brezmadežna – maša ob 10h tudi na Brezju
10. 12. – Miklavževa nedelja – maša ob 10h v Ljubiji, pri
fari maše ne bo
16. 12. – začetek božične devetdnevnice, maše vsak večer
ob 18h, zjutraj maš ne bo.
17. 12. – Luč miru iz Betlehema – sprejem pri nedeljskih
sv. mašpah, raznos po domovih od 14h naprej
18. – 21. 12. – sv. spoved za veroukarje in starše
22. – 23. 12. – spovedovanje
24. 12. – sveH večer je letos združen s praznovanjem 4.
adventne nedelje. Dopoldne bodo maše po nedeljskem
redu, zvečer pa ob 18h otroška maša božičnega večera ter
ob 24h polnočnici v Mozirju in v Šmihelu. Ob 22h
polnočnice na Lepi Njivi ne bo.
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OZNANILA od 3. - 10. 12. 2017
MOZIRJE
Ponedeljek
4. 12.

8.00

za + Marijo Plazl in MarHna Podvratnik

Torek
5. 12.

18.00

za + Franca Černivšek

Sreda
6. 12.

Sv. Nikolaj
(Miklavž), škof

8.00

v čast Svetemu Duhu

Četrtek
7. 12.

Sv. Ambrož, škof

18.00

za + Milko Rajter
za + Marijo in Franca Firšt (obletna)

Petek
8. 12.

BREZMADEŽNO
10.00
SPOČETJE DEVICE
MARIJE, slovesni 18.00
praznik

Sobota
9. 12.
Nedelja
10. 12.
2017

2. ADVENTNA
NEDELJA

po namenu
(Brezje)
za + Jožeta Podvratnik (8 dan)
za + Nikolaja Kavdik
za + Franca Prepotnik (obletna)

18.00

za + Antona Sevšek (obletna)
za + rodbini Gril, Sedovšek in Ivanko (obletna)
za + Aleksa Stropnik

7.00

za žive in pokojne župljane
za + Pavelnove iz Sel
za + Marijo Jelen

10.00

za + Rudolfa Reberšak
(Ljubija)

ŠMIHEL
Petek
8. 12.

BREZMADEŽNO
16.00
SPOČETJE DEVICE
MARIJE, praznik

za + Franca Verbuč (obletna) in + Verbučeve

Nedelja
10. 12. 2017

2. ADVENTNA
NEDELJA

za + Upihovnikove in Lojza (obletna)

8.45

KOLEDAR ZA MESEC DECEMBER 2017:
25. 12. – BOŽIČ. Dopoldne maše po nedeljskem redu, ob 19h pri sv. Radegundi.
26. 12. - sv. Štefan, Dan samostojnosH in enotnosH. Maša ob 10h za našo domovino in vse
njene prebivalce. Pri maši blagoslov vode in soli.
27. 12. - sv. Janez Evangelist. Maša pri fari ob 8h in ob 10h na Lepi Njivi. Pri vseh mašah
blagoslov vina.
31. 12. – nedelja, praznik sv. družine, maše po nedeljskem redu.
Na Silvestrovo, v nedeljo, 31. 12., bo sv. maša zvečer ob 23h pri sv. Roku na Brezju. Po maši
se bomo zadržali pred cerkvijo ob kuhanem vinu in čaju ter skupaj vstopili v novo leto.
1. 1. 2018 - novo leto, praznik Marije, Svete Božje Matere – maša ob 10h.
2. 1. - maša na Mozirski planini ob 12h.

