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GLASNIK
1. ADVENTNA NEDELJA
Maše redno po urniku. Verouk redno
po urniku.
----------------

Srečanje bralnega kluba bo v torek,
4. 12. ob 20h.
----------------

Sestanek za starše 7. R verouka, ki bi
moral biD v četrtek, 6. 12., je
prestavljen na kasneje. ObvesDlo o
datumu boste starši dobili kasneje.
----------------

Sestanek birmanskih animatorjev v
petek, 7. 12. ob 19.30h.
----------------

V soboto, 8. 12., obhajamo praznik
Brezmadežnega spočetja Device
Marije. Maša bo ob 10.00 na Brezju
in ob 18.00 pri fari.
----------------

Na naslednjo nedeljo, 2. adventno, 9.
12., Miklavževo, bo maša ob 10.00 v
Ljubiji. Pri fari maše ne bo.
----------------

KrsD v mesecu decembru bodo v
soboto, 15. 12. ob 11h in v nedeljo,
16. 12. ob 10h pri maši. Priprave za
starše in botre bodo v četrtek, 13. 12.
po večerni maši ob 18.30.
----------------

Miklavž prihaja tudi letos. Mozirski
skavD so pripravljeni pomagaD
Miklavžu pri obhodu, posebej po
Mozirju. Vabimo starše ali stare
starše v Mozirju, če želijo, da njihove
otroke v sredo, 5. 12. po 17.00 uri
obišče na domu Miklavž s
spremstvom, da to sporočijo do
nedelje, 2. 12. na telefon: 041 972
460 – Mojca Prislan. Ob tem se bomo
dogovorili bolj natančno kako in kaj.
----------------

Marijanski koledar: 2,50 €.
PraDka: 5,90 €.

Evangelij
1. adventne nedelje, leto C
(Lk 21,25-28.34-36)
TisD čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah.
Na zemlji bo sDska med narodi v zmedi
zaradi bučanja morja in valov. Ljudje bodo
ginili od strahu in pričakovanja tega, kar bo
prišlo nad ves svet, kajD nebeške sile se
bodo majale. In tedaj bodo videli Sina
človekovega priD na oblaku z močjo in
veliko slavo. Ko se bo to začelo dogajaD, se
vzravnajte in dvignite glave, kajD vaše
odrešenje se približuje.« »Varujte se, da
vam sŕca ne bodo obtežena z
razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi
skrbmi in da vas DsD dan ne ujame
iznenada kakor zanka. Prišèl bo namreč nad
obličje vse zemlje. Zato čujte in vsak čas
molíte, da bi zmogli ubežaD vsemu temu,
kar se bo zgodilo, in stopiD pred Sina
človekovega.«
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OZNANILA od 2. - 9. 12. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek Sv. Frančišek Ksaver, 8.00
3. 12.
duhovnik

za srečno čimprejšnjo vrnitev iz misije in
uspešno zvezo
za + Zoﬁjo Špeh

Torek
4. 12.

18.00

za + Miha Blažič in starše
za + Prepotnikove in Kavdik Nikolaja

Sreda
5. 12.

8.00

v čast Svetemu Duhu
za + Deleja Kotnik Mariko

Četrtek
6. 12.

Sv. Nikolaj, škof

18.00

za nove duhovne poklice
za + Julijana Podvratnik in Darinko Kovač (obl.)
za + brata Štefana in sestro Marijo

Petek
7. 12.

Sv. Ambrož, škof

18.00

v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Kokalj Štefana in Eto (obletna)
za + Jožeta Urtelj (obletna)
za + Alojza Atelšek (obletna)

Sobota
8. 12.

BREZMADEŽNO
SPOČETJE DEVICE
MARIJE

10.00

za + 2 Franca in Ano Praprotnik
(Brezje)
za + Sevšek Antona (obletna)
za + Francija Pečnik
za + Ivana Gostečnik

Nedelja
9. 12.
2018

2. ADVENTNA
NEDELJA

7.00

za žive in pokojne župljane
za + Marijo in Franca Firšt (obletna)

10.00

za + Antona Napotnik
za + Matjaža Beričnik
za + Ano Lednik
(Ljubija)

18.00

ŠMIHEL
Sobota
8. 12.

BREZ. SPOČETJE
DEVICE MARIJE

8.45

za + Alojza Atelšek (obletna)

Nedelja
9. 12. 2018

2. ADVENTNA
NEDELJA

8.45

za + Franca Gostečnik (obletna)

Okolica župnijske cerkve bo za letošnje božične praznike še prav posebej lepo okrašena z
lučkami. Vabim vasi, organizirane skupine, družine, da postavite v to lepo okolje ob cerkvi
v dogovoru z župnikom do 24. 12. 2018 večje jaslice (do 4 metrov širine), jih tudi sami
osvetlite (električni priklop bo na razpolago), ob njih pa postavite tudi napis, kdo jih je
naredil.
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