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GLASNIK
NEDELJA SVETE DRUŽINE
Verouk od srede naprej po urniku.
---------------------------

Na Silvestrovo, 31. 12., bo zahvalna sv.
maša ob 23h pri sv. Roku na Brezju.
---------------------------

Na Novega leta dan, v ponedeljek, 1. 1.
2018, bo sv. maša v Šmihelu ob 8.45 in v
Mozirju ob 10h.
---------------------------

V torek, 2. 1., bo maša v Mozirju ob 8h
in na Mozirski planini ob 12h.
---------------------------

Srečanje 2. zakonske skupine bo v
četrtek, 4. 1. ob 20.15.
---------------------------

Srečanje birmanskih animatorjev v
petek, 5. 1. ob 19.30.
---------------------------

Prvi petek. Obisk bolnikov. Češčenje
pred Najsvetejšim vsak dan od poned.
do sobote 30 minut pred mašo.
---------------------------

V soboto, 6. 1., obhajamo praznik
Gospodovega razglašenja ali svete tri
kralje. Maše bodo ob 8.45 v Šmihelu in
ob 10h ter 18h v Mozirju.
---------------------------

Naslednjo nedeljo, 7. 1., na nedeljo
Jezusovega krsta, bo pri pozni sv. maši
(ob 10h) ter pri maši v Šmihelu poseben
blagoslov otrok, ki še niso prejeli prvega
sv. obhajila.
---------------------------

Po novem letu (od 3. 1. naprej) bom
blagoslavljal domove po Radegundi in
Brezju. Prvi teden je na vrsR Radegunda.
---------------------------

Seja Župnijskega pastoralnega sveta bo v
četrtek, 11. 1. ob 18.30 uri.
---------------------------

Sv. krsR v mesecu januarju bodo v soboto,
20. 1. ob 11h in v nedeljo 21. 1. ob 10h
pri maši. Priprave bodo v četrtek, 18. 1.
ob 18.30 v veroučni učilnici.

Evangelij nedelje svete družine, leto B
(Lk 2,22-40)
Ko so se dopolnili dnevi Marijinega
očiščevanja po Mojzesovi postavi, so
Jezusa prinesli v Jeruzalem, da bi ga
postavili pred Gospoda, kakor je zapisano
v Gospodovi postavi: Vsak moški
prvorojenec naj bo posvečen Gospodu, in
da bi žrtvovali dve grlici ali dva golobčka,
kakor je rečeno v Gospodovi postavi.
Bil pa je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo
ime Simeon; bil je pravičen in bogaboječ.
Pričakoval je Izraelovo tolažbo in SveR
Duh je bil nad njim. In SveR Duh mu je
razodel, da ne bo videl smrR, dokler ne
bo videl Gospodovega maziljenca. V
Duhu je prišel v tempelj. In ko so starši
prinesli dete Jezusa, da bi zanj opravili
vse po običaju postave, ga je tudi Simeon
vzel v naročje, slavil Boga in rekel: »Zdaj
odpuščaš, Gospodar, svojega služabnika v
miru, kakor si obljubil s svojo besedo.
KajR moje oči so videle Odrešenika, ki si
ga poslal vsem ljudstvom: luč v razodetje
vsem narodom in v slavo Izraela, tvojega
ljudstva.«
Njegova oče in maR sta se čudila temu,
kar se je govorilo o njem.
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OZNANILA od 31. 12. 2017 - 7. 1. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
1. 1. 2018

MARIJA, SVETA
BOŽJA MATI
slovesni praznik

10.00

za + Antona Belak

Torek
2. 1.

Sv. Bazilij in
8.00
Gregor Nacianški,
škofa

za + Ivana Pečnik

Sreda
3. 1.

ime Jezusovo

8.00

v čast Svetemu Duhu

Četrtek
4. 1.

18.00

za nove duhovne poklice
za + Francija Pečnik

Petek
5. 1.

18.00

v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Terezijo Bizjak (obletna)
za + Antona Belak

Sobota
6. 1.

GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE,
slovesni praznik
- sv. Trije kralji

10.00

za + ValenRna Selišnik

18.00

za + Antona Pečnik (obletna)
za + Albina Skornšek
za + Rudija Čokan

Nedelja
7. 1.
2018

NEDELJA
JEZUSOVEGA
KRSTA

7.00

za žive in pokojne župljane
za ozdravitev družinskega debla

10.00

za + Marijo Celinšek (30 dan)
za sinovo in mamino zdravje

Ponedeljek
1. 1. 2018

MARIJA, SVETA
BOŽJA MATI
slovesni praznik

8.45

za + Franca Oblak in za zdravje

Torek
2. 1.

Sv. Bazilij in
12.00
Gregor Nacianški,
škofa

v zahvalo za srečno pašo v 2017
(kapela Jezusa Dobrega pas1rja na Moz. pl.)

Sobota
6. 1.

GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE
- sv. Trije kralji

8.45

za + Gregorja Mikek (obletna)

Nedelja
7. 1.
2018

NEDELJA
JEZUSOVEGA
KRSTA

8.45

za + Potočke in mamo (obletna)
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