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GLASNIK
2. ADVENTNA NEDELJA
Verouk redno po urniku.
---------------------------

Srečanje Frančiškovega
svetnega reda bo danes, v
nedeljo, 10. 12. ob 15h v
veroučni učilnici.
--------------------------

Srečanje skavtske bratovščine
bo v ponedeljek, 11. 12. ob 20h.
---------------------------

Predavanje p. Karla Gržana bo v
sredo, 13. decembra ob 18h,
naslov: (Med)osebno in
družbeno nas osvobaja ironizacija! Predstavitev nove
knjige, zbirke smešnic: Jaz, Čarli
Čeplin.
---------------------------

KrsP 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.
---------------------------

Na tretjo adventno nedeljo, 17.
12., bodo skavP med nas
ponovno prinesli Luč miru iz
Betlehema. Lučko boste lahko
dobili po vseh sv. mašah v
Mozirju in Šmihelu, popoldne
pa na določenih točkah po
vaseh izven Mozirja, po Mozirju
samem pa bodo skavP raznosili
luč miru v nedeljo, 18. 12.
popoldne od vrat do vrat.
---------------------------

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

Marijanski koledar: 2 €; PraPka:
5,5 €. Darilni koledar papež
Frančišek: 8€. Vse v zakrisPji.

Evangelij 2. adventne nedelje, leto B
(Mr 1,1-8)
Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina;
kakor je zapisano pri preroku Izaíju:
»Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim
obličjem, ki bo pripravil tvojo pot. Glas vpijočega v
puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte
njegove steze!«
Tako je nastópil Janez Krstnik v puščavi in oznanjal
krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov. K njemu je
prihajala vsa judejska dežela in vsi Jeruzalemčani.
Dajali so se mu krsPP v reki Jordan in priznavali
svoje grehe. Janez je bil oblečen v kameljo dlako in
imel usnjen pas okoli ledij. Jedel je kobilice in divji
med. Oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od
mene in jaz nisem vreden, da bi se sklônil pred njim
in mu odvezal jermen njegovih sandal. Jaz sem vas
krsPl z vodo, on pa vas bo krsPl s SvePm Duhom.«

Božični koncert bo v nedeljo,
17. 12. 2017 ob 19.00 uri
v cerkvi Sv. Mihaela v Šmihelu.
Nastopili bodo, otroci podružnične šole
Šmihel, Mešani cerkveni pevski zbor
Šmihel, MoPz Šmihel, Sinaj, Koledniki in
Nastja Gregorc iz Lepe Njive.
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OZNANILA od 3. - 10. 12. 2017
MOZIRJE
Ponedeljek
11. 12.

8.00

za + Ivanko Božič

Torek
12. 12.

18.00

za + Ivana Povše (obletna)

8.00

za + Zavračke

Sreda
13. 12.

Sv. Lucija, devica
in mučenka

Četrtek
14. 12.

Sv. Janez od križa, 18.00
duhovnik

Petek
15. 12.

18.00

za + Julijana Podvratnik
za + Darinkota Kovač
za + Cena Fužir

za + Marijo Gaber
za + Jožico Orel

Sobota
16. 12.

Božična
devetdnevnica

18.00

za + Marijo Celinšek (8 dan)
za + Janeza Rženičnik
za + Stanislava Weiss

Nedelja
17. 12.
2017

3. ADVENTNA
NEDELJA

7.00

za žive in pokojne župljane
za + Branko Žagar (obletna)
za + Ano Praprotnik

10.00

za + Jožefo Oblak

16.00

za + Marijo Gostečnik

8.45

za + Terezijo Goličnik (obletna)

ŠMIHEL
Petek
15. 12.
Nedelja
17. 12. 2017

3. ADVENTNA
NEDELJA

KOLEDAR ZA MESEC DECEMBER 2017:
16. 12. – začetek božične devetdnevnice, maše vsak večer ob 18h, zjutraj maš ne bo.
17. 12. – Luč miru iz Betlehema – sprejem pri nedeljskih sv. mašah, raznos po domovih
od 14h.
18. – 21. 12. – sv. spoved za veroukarje in starše
22. – 23. 12. – spovedovanje
24. 12. – sveP 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.
25. 12. – BOŽIČ. Dopoldne maše po nedeljskem redu, ob 19h pri sv. Radegundi.
26. 12. - sv. Štefan, Dan samostojnosP in enotnosP. Maša ob 10h za našo domovino in vse
njene prebivalce. Pri maši blagoslov vode in soli.
OB ŽUPNIJSKIH OZNANILIH VZEMITE TUDI DEKANIJSKI KOLEDAR DOGODKOV.
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