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

Jutri, 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
samostojnosL in enotnosL.
Maša bo ob 10.00 v Mozirju.
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.
---------------------------

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

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

Na Novega leta dan, v
ponedeljek, 1. 1. 2018, bo sv.
maša zjutraj ob 8.45 v Šmihelu
in ob 10.00 v Mozirju.
---------------------------

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

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

Evangelij 4. adventne nedelje, leto B
(Lk 1,26-38)
TisL čas je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko
mesto Nazaret k devici, zaročeni z možem, ki mu je
bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime
Marija. Angel je vstopil k njej in rekel:
»Pozdravljena, milosL polna, Gospod je s teboj!« Pri
teh besedah se je vznemirila in premišljevala,
kakšen pozdrav je to. Angel ji je rekel: »Ne boj se,
Marija, kajL našla si milost pri Bogu. Glej, spočela
boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in
se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo
dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v
Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne
bo konca.«
Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko
ne spoznam moža?« Angel ji je odgovóril: »SveL
Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo
obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojěno,
imenovalo Božji Sin. Glej, tudi tvoja sorodnica
Elizabeta je spočela sina v starosL; in to je šesL
mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu
namreč ni nič nemogoče.«
Marija pa je rekla: »Glej, dekla sem Gospodova,
zgôdi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje.
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OZNANILA od 24. - 31. 12. 2017
MOZIRJE
Ponedeljek
25. 12.

BOŽIČ

7.00

po namenu

10.00

za + Dušanko Novak
za + Alojza Janko

Torek
26. 12.

sv. Štefan
- Dan samostojn.
in enotnosL.

10.00

za domovino

Sreda
27. 12.

sv. Janez, apostol
in evangelist

8.00

za + Ido Purgar (obletna)

10.00

za + Franca, Slavkota in Ano Letojne
(Lepa Njiva)

Četrtek
28. 12.

nedolžni otroci,
mučenci

18.00

za + Antona Belak
za + Miroslava Senica

Petek
29. 12.

peL dan božične
osmine

18.00

za + Franca Černivšek
za + Julijana Podvratnik

Sobota
30. 12.

šesL dan božične
osmine

18.00

za + starše Ramšak
za + Jožeta Podvratnik (30 dan)
za + Štefana Kokalj

Nedelja
31. 12.
2017

SVETA DRUŽINA

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Ireno Napotnik
za + Branislava Blagojevič
za + Marijo Plesec

23.00

v zahvalo za 2017
(Brezje – sv. Rok)

8.45

za + Marijo Gostečnik in starše

19.00

za + stare starše, Vida in Tomaža
(sv. Radegunda)

8.45

za + Gostečnik Ivana in Šumečke

ŠMIHEL
Ponedeljek
25. 12.

BOŽIČ

Nedelja
31. 12. 2017

SVETA DRUŽINA

Novorojeni Gospod naj pride k nam domov v naša življenja in naj obrne srca ljudi drug
k drugemu, da bomo našli miru, tolažbe in imeli pogum živeti, ljubiti in se darovati.
Blagoslovljen Božič in veliko blagoslova.
Vaš župnik Sandi

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

24/12/2017
M: 031461700

