25/11/2018

ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL

M: 031461700

http://www.zupnija-mozirje.si

GLASNIK
JEZUS KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
Maše redno po urniku. Verouk redno po urniku.
---------------

Pričeli smo pri večerni maši z molitveno
devetdnevnico k bl. Materi Tereziji.
Devetdnevnico bomo obhajali do nedelje Karitas,
prve adventne, 2. 12. 2018. Molimo za vse ljudi v
s$ski, za sodelavce Karitas, za vse ljudi, da bi
prepoznavali s$ske bratov in sester.
---------------

V ponedeljek, 26. 11., srečanje skupine za
duhovno rast ob 19h.
---------------

V torek, 27. 11. bomo zbirali knjige iz Mohorjevih
zbirk in drugih knjig, ki jih ne potrebujete, za
ureditev knjižnice Karitas. Kdor ima knjige, ki jih
ne potrebuje, jih lahko prinese v župnišče ali v
uradnih urah Karitas v prostore Karitas.
---------------

V četrtek, 29. 11., bo ogled ﬁlma: Pavel, Kristusov
apostol, v župnijski dvorani po sv. maši, ob
18.30h.
---------------

V četrtek, 29. 11., bi moral bi$ sestanek za starše
6. R verouka, a ga ne bo in bo prestavljen na
kasneje. Starši boste obveščeni.
---------------

V petek, 30. 11. 2018 vabljeni k molitvi pred
Najsvetejšim in molitveni uri pred večerno sv.
mašo ob 17.30h.
---------------

V soboto, 1. 11., bo predavanje Janeza Kobala,
župnika v Izoli, na temo gesla Karitas: Mladost iz
korenin modros$, v župnijski dvorani ob 19h.
---------------

Naslednja nedelja je prva adventna. Blagoslov
adventnih venčkov ob začetku vseh sv. maš.
---------------

V nedeljo, 2. 11., bo ob 7h in 10h slovesna sv.
maša ob začetku nedelje Karitas in po maši
druženje v klubu. Darovi ob letošnji nedelji
Karitas, ki bo v nedeljo, 2. 12. bodo namenjeni v
80% za delovanje župnijske Karitas in v 20% za
delovanje škoﬁjske Karitas Celje. Bog povrni.

Evangelij
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
(Jn 18,33-37)
Tis$ čas je Pilat rekel Jezusu: »Si
$ judovski kralj?« Jezus mu je
odgovóril: »Praviš to sam od
sebe ali so $ drugi povedali o
meni?« Pilat je odvrnil: »Sem
mar Jud? Tvoj narod in véliki
duhovniki so te izročili meni. Kaj
si storil?« Jezus je odgovóril:
»Moje kraljestvo ni od tega
sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo
od tega sveta, bi se moji
služabniki bojevali, da ne bi bil
izročen Judom, toda moje
kraljestvo ni od tod.« Pilat mu je
rekel: »Torej si $ vendarle
kralj?« Jezus je odgovóril: »Ti
praviš, da sem kralj. Jaz sem
zato rojen in sem prišel na svet
zato, da pričujem za resnico.
Kdor je iz resnice, posluša moj
glas.«
Pra$ka: 5,90 €
Marijanski koledar: 2,50 €
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OZNANILA od 25. 11. - 2. 12. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
26. 11.

8.00

za + Skornške ter Pavlo in Kristla Poličnik
za + Markota Orel

18.00

za + Jožeta Podvratnik (obletna)
za + Pepco in Gašperja Jurko (obletna)

Sreda
28. 11.

8.00

za + Jožico Kerč
za + Ivana Hribernik

Četrtek
29. 11.

18.00

za + Ermenc Ivana in Marijo
za + Bogdana Prislan (obletna)
za + Franca Černivšek

18.00

za + Marijo Brezovnik (8 dan)
za + Zg. Goltnikove in mamo (obletna)
za + Marijo in Franca Reberčnik

18.00

za + Stanko Korenjak (obletna)
za + Hriberšek Cirilo (obletna) in Franca
za + Cvetko Gregorc (obletna)
za + Čoparjeve, Dobnikove in Pavlo (obletna)

7.00

za žive in pokojne župljane
za + Ivanko in Alojza Podrižnik in Pepco
Podvratnik

10.00

za + Acmanove
za + Nežo, Frančiško in Jožeta Reberčnik

Torek
27. 11.

Petek
30. 11.

Sv. Virgil in
Modest, škofa

SV. ANDREJ,
apostol,
praznik

Sobota
1. 12.

Nedelja
2. 12.
2018

1. ADVENTNA
NEDELJA

ŠMIHEL
Petek
30. 11.

SV. ANDREJ,
apostol

16.00

za + Hriberskega očeta (obletna)
za + Tilko Novak in sorodnike

Nedelja
2. 12. 2018

1. ADVENTNA
NEDELJA

8.45

za + Sp. Goltnikove in v zahvalo
za + Franca Kramer

Miklavž prihaja tudi letos. Mozirski skavX so pripravljeni pomagaX 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 za kraj in uro obiska.
-----------------------

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.

