09/12/2018

ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL

M: 031461700

http://www.zupnija-mozirje.si

GLASNIK
2. ADVENTNA NEDELJA
Srečanje bratovščine 1 v ponedeljek, 10.
12. ob 20h.
----------------

Srečanje bratovščine 2 v četrtek, 13. 12. ob
20h.
----------------

Predavanje p. Karla Gržana bo v torek, 11.
12. ob 18.30 v župnijski dvorani. Tema: Ne
verjemimo v scenarije, v katerih mi
pripisujemo vloge in namene drugim in
potem vanje verjamemo. Mnogi dramaIčni
medosebni zapleI so sad našega vnašanja
namenov drugim. V svoji glavi pišemo
scenarije in potem vzamemo za resnično,
kar pripisujemo drugim iz lastne
doživljajske dediščine. Kako izstopiI iz igre
razmerij, ki ne temeljijo na resničnosI?
----------------

KrsI 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 skavI
so pripravljeni pomagaI 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.
----------------

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.

Evangelij
2. adventne nedelje, leto C
(Lk 3,1-6)
V petnajstem letu vladanja cesarja
Tiberija, ko je bil Poncij Pilat
upravitelj Judeje in Heród četrtni
oblastnik Galileje, njegov brat Filip pa
četrtni oblastnik Iturěje in
TrahoníIde ter Lizánija četrtni
oblastnik Abilene in ko sta bila vélika
duhovnika Hana in Kajfa, je v puščavi
prišla Božja beseda Janezu,
Zaharijevemu sinu. Prehodil je vso
jórdansko pokrajino in oznanjal krst
spreobrnjenja v odpuščanje grehov,
kakor je pisano v knjigi govorov
preroka Izaija: »Glas vpijočega v
puščavi: Pripravite Gospodovo pot,
zravnajte njegove steze! Vsaka dolina
naj se napolni in vsaka gora in hrib
naj se zniža. Kar je krivo, naj bo ravno
in razkopana pota naj bodo gladka. In
vse človeštvo bo videlo Božje
odrešenje.«

09/12/2018

ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL

M: 031461700

http://www.zupnija-mozirje.si

OZNANILA od 9. - 16. 12. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
10. 12.

8.00

za + Nežo Sedovšek
po namenu

Torek
11. 12.

18.00

za + Antona Belak
za + Marijo in Antona Celinšek (obletna)

Sreda
12. 12.

8.00

za + Vinkota Gostečnik in starše
za + Cirilo Hriberšek

Četrtek
13. 12.

Sv. Lucija, devica in
mučenka

18.00

za + Jožico Orel
za + starše Urbanc in brata MarIna
za + Venekove in Trapove

Petek
14. 12.

Sv. Janez od križa,
duhovnik

18.00

za + Stanislava in Marijo Pečnik (obletna)
za + Hiševe in Blažetove
za + Ano Gregorc
za + Jožefo Gaber (8 dan)

18.00

za + Marijo Jelen (obletna)
za + Aleksa Stropnik
za + Dušanko Novak
za + Janeza Rženičnik

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Marijo in Stanislava Pečnik
za + starše Marolt iz Lepe Njive
za + Ivana Goltnik (obletna)
za + MaIldo Brezovnik

Sobota
15. 12.

Nedelja
16. 12.
2018

3. ADVENTNA
NEDELJA

ŠMIHEL
Petek
14. 12.

Sv. Janez od križa, 17.00
duhovnik

po namenu

Nedelja
16. 12. 2018

3. ADVENTNA
NEDELJA

za + Ferdinanda Visočnik

8.45

