ŠMIHEL nad Mozirjem, 17. - 24. 12. 2017
PET
22. 12.

Božična
devetd.

16.00 za zdravje

NED
24. 12.
2017

4. ADV.
NEDELJA
SVETI
VEČER

8.45

za + Frančiško Leskovšek

24.00 za + Žlebnikove

VESELITE SE
Bogoslužje današnje nedelje, ki jo imenujemo
Gaudete (Veselite se), nas vabi k veselju, k veseli,
ne žalostni čuječnosK. Resnično veselje ni sad
razvedrila. Resnično veselje je v nečem globljem.
Gotovo, v pogosto divjih ritmih vsakdanjega
življenja je potrebno imeK čas za počitek,
sprosKtev, a pravo veselje je v odnosu z Bogom.
Kdor je v svojem življenju srečal Kristusa, okuša v
svojem srcu vedrino in veselje, ki ju nihče in
nobena okoliščina ne more odvzeK. To je zelo
dobro razumel sveK AvgušKn. Svoje iskanje
resnice, miru, veselja, ki jih je zaman iskal v
številnih stvareh, povzame v znanem reku, da je
človekovo srce nemirno in ne najde vedrine ter
miru, dokler ne najde počitka v Bogu. Resnično
veselje ni bežno stanje duše, tudi se ga ne doseže z
lastnim prizadevanjem, temveč je dar, ki se porodi
v srečanju z živim
Jezusom.
Je v tem, da mu v
nas napravimo
prostor, da
sprejmemo
Svetega Duha, ki
vodi naše
življenje.

MOZIRJE, 17. - 24. 12. 2017
PON
Božična
18. 12. devetdnevnica

18.00

za + Kortnerske in Darkota
Napotnik

TOR
Božična
19. 12. devetdnevnica

18.00

za + Nežo Sedovšek

SRE
Božična
20. 12. devetdnevnica

18.00

za + Ferdinanda in Marijo
Brinjovc

ČET
Božična
21. 12. devetdnevnica

18.00

za + straše Urbanc in brata
MarKna
za + Pavla Port

PET
Božična
22. 12. devetdnevnica

18.00

za + Vinkota Gostečnik
za + Antona Mikek in
starše Fužir
za + rodbino Kovač

SOB
Božična
23. 12. devetdnevnica

18.00

za + Marijo in Stanislava
Pečnik
za + MarKno Budna

NED
4. ADV.
24. 12. NEDELJA
2017

10.00

za žive in pokojne
župljane
za + Tončko Špeh
za + sestro Marijo in brata
Štefana

18.00

za + Ivana Remic

24.00

za + starše in Slavkota
Britovšek

SVETI
VEČER

ŽUPNIJI MOZIRJE IN ŠMIHEL

GLASNIK
17. 12. 2017 - 3. ADVENTNA NEDELJA

Koledar dogodkov
dekanije Gornji Grad
lahko vzamete pri
verskem tisku.

sandikoren@gmail.com
zupnija-mozirje.si
031 461 700

EVANGELIJ 3. adventne nedelje, leto B
(Jn 1,6-8.19-28)
Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez.
Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval o
luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč,
ampak pričeval naj bi o luči.
To pa je Janezovo pričevanje: Ko so Judje poslali k
njemu iz Jeruzalema duhovnike in levite, da so ga
vprašali: »Kdo si K?«, je priznal in ni tajil. Priznal je:
»Jaz nisem mesija.« »Kaj torej? Si mar Elija?« so ga
vprašali. »Ne, tudi to nisem,« jim je rekel. »Ali si
prerok?« »Ne,« je odgovóril. Rekli so torej: »Kdo si,
da bomo mogli odgovoriK KsKm, ki so nas poslali. Kaj
praviš sam o sebi?« Dejal je: »Jaz sem glas vpijočega
v puščavi: zravnajte Gospodovo pot, kakor je rekel
prerok Izaíja.«
Odposlanci so bili iz vrst farizejev. Vprašali so ga in
mu rekli: »Kaj torej krščuješ, če nisi ne mesija ne Elija
ne prerok?« Janez jim
je odgovóril: »Jaz
krščujem z vodo, med
vami pa stoji on, ki ga
ne poznate, KsK, ki
pride za menoj, in jaz
nisem vreden, da bi
mu odvezal jermen na
sandali.«
To se je zgodilo v
Betaniji, onkraj
Jordana, kjer je Janez
krščeval.

BOŽIČNO - NOVOLETNI PRAZNIKI 2017/2018

OZNANILA

V nedeljo, 24. 12., obhajamo najprej 4. adventno
nedeljo. Sv. maša bo dopoldne v Šmihelu ob
8.45, v Mozirju pa ob 10.00, zvečer pa sveK
večer. Sv. maše: 18.00 – družinska sv. maša v
Mozirju; 24.00 – polnočnici v Mozirju in v
Šmihelu. Maše ob 7.00 in na Lepi Njivi ne bo.
Kljub temu bom imel župnik ta dan 4 sv. maše,
prav tako naslednji dan, na Božič. Kot najbrž
večina župljanov že ve, sem od februarja 2017
edini duhovnik v župniji. Hvala da razumete in se
boste prilagodili.

Luč miru iz Betlehema prihaja danes, 17. 12. Dobili
jo boste lahko po vseh sv. mašah, v Mozirju jo bo
skavK ponesli od vrat do vrat po 14h, po vaseh pa
bo dosegljiva: LJUBIJA (pri Slemenških): 14.00 15.30; GNEČ (igrišče): 14.00 - 15.30; PRESEKA
(turisKčna kmeKja Korošec): 16.00 - 17.00; ŽEKOVEC
(pri Brusu): 14.00 - 15.30; LOKE ( pred restavracijo
Gaj): 14.00 - 16.00; LEPA NJIVA (osnovna šola):
14.00 -15.30.

V ponedeljek, 25. 12. je Božič, praznik
Jezusovega rojstva: 7.00 – Mozirje; 8.45 –
Šmihel; 10.00 – Mozirje, 19.00 - sv. Radegunda.
V torek, 26. 12., je praznik sv. Štefana in državni
praznik Dan samostojnosK in enotnosK. Maša bo
ob 10.00. Molili bomo tudi za našo domovino in
vse njene prebivalce. Pri maši bo blagoslov vode
in soli.
V sredo, 27. 12., na god sv. Janeza Evangelista,
bo maša pri fari ob 8.00, zjutraj ob 10.00 pa na
Lepi Njivi. Pri vseh mašah bo blagoslov vina.

Danes, 17. 12., bo božični koncert v cerkvi Sv.
Mihaela v Šmihelu ob 19.00 uri.
Verouk redno po urniku.
Razpored sv. spovedi za veroučence:
3 A razred: ponedeljek, 18.12. ob 17.00 (prva sv.
spoved); 3 B razred: ponedeljek, 18.12. ob 17.30
(prva sv. spoved); 4 razred: torek, 19.12 ob 17.00; 5
razred: torek, 19.12 ob 17.30; 6 in 7 razred: sreda,
20.12 ob 17.00; 8 in 9 razred: četrtek, 21.12 ob
17.00; Šmihel: petek, 22.12. od 15.00 naprej.

Na Silvestrovo, v nedeljo, 31. 12., bo sv. maša
tudi ob 23.00 pri sv. Roku na Brezju.

Možnost za sveto spoved bo vsak dan pred mašo in
po sv. maši. V tem tednu bodo vse maše ob 18h.
Med mašo možnosK za sv. spoved ni. Kdor ne bo
prišel na vrsto pred sv. mašo, naj počaka pred
spovednico po sv. maši. Posebej bo možnost za sv.
spoved v soboto, 23. 12. od 8.00 do 9.00 in od 16.00
do 18.00. Dopoldne in popoldne bo na razpolago v
spovednici tudi pater iz Nazarij.

Na Novega leta dan, v ponedeljek, 1. 1. 2018, bo
sv. maša zjutraj ob 10.00.

Srečanje Bratovščine 2 Mozirje, bivših skavtov bo v
torek, 19. 12. ob 19.30.

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

Srečanje moške skupine bo v četrtek, 21. 12. ob
19.00.

Praznik sv. Družine obhajamo letos na nedeljo,
31. 12. 2017. Sv. maše po nedeljskem redu.

Vaje za ministrante bodo v soboto, 23. 12. ob
9.30 uri.
Marijanski koledar: 2 €; PraKka: 5,5 €. Darilni
koledar papež Frančišek: 8€. Vse v zakrisKji.

Vsak dan v tednu, ki je pred nami, bomo v
cerkvi ob 18h bogoslužno obhajali božično
devetdnevnico. Vabljeni.
BOŽIČNO-NOVOLETNI BLAGOSLOV DOMOV
Po novem letu (od 3. 1. naprej) bom blagoslavljal
domove po Radegundi in Brezju.
ŠMIHEL NAD MOZIRJEM
Naslednjo nedeljo, 24. 12., obhajamo 4. adventno
nedeljo. Maša bo redno ob 8.45, spoved pa bo
možna že od 8.00 ure dalje. Zvečer obhajamo
SveK večer. Polnočnica bo v Šmihelu ob 24.00. V
ponedeljek, 25. 12., je Božič, praznik Jezusovega
rojstva. Maša bo v Šmihelu ob 8.45, pri sv.
Radegundi pa ob 19.00.
Spovednik bo na razpolago v Šmihelu tudi v
petek, 22. 12. od 15.00 naprej.
LUČ MIRU IZ BETLEHEMA 2017

