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GLASNIK
3. ADVENTNA NEDELJA
V tem tednu obhajamo božično devetdnevnico.
Maše bodo vsak večer ob 18h. Verouk redno po
urniku.
-------------------

Razpored sv. spovedi za veroučence:
3 A razred: ponedeljek, 17.12. ob 17.00 (prva
sv. spoved); 3 B razred: ponedeljek, 17.12. ob
17.30 (prva sv. spoved); 4 razred: torek, 18.12
ob 17.00; 5 razred: torek, 18.12 ob 17.30; 6 in 7
razred: sreda, 19.12 ob 17.00; 8 in 9 razred:
četrtek, 20.12 ob 17.00; Šmihel: petek, 21.12.
od 15.00 naprej.
-------------------

Možnost za sveto spoved bo vsak dan pred
mašo in po sv. maši. Med mašo možnosN za sv.
spoved ni. Kdor ne bo prišel na vrsto pred sv.
mašo, naj počaka pred spovednico po sv. maši.
Posebej bo možnost za sv. spoved v soboto, 22.
12. od 8.00 do 9.00 in od 16.00 do 18.00.
Dopoldne in popoldne bo na razpolago v
spovednici tudi pater iz Nazarij.
-------------------

Srečanje ženske skupine bo jutri, v ponedeljek,
17. 12. ob 18.30h.
-------------------

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.
-------------------

BOŽIČNI PRAZNIKI 2018 – 2019
SveN večer, 24. 12. pride letos na ponedeljek.
Sv. maše: 18.00 – družinska sv. maša v Mozirju;
21.00 – polnočnica na Lepi Njivi; 24.00 –
polnočnici v Mozirju in v Šmihelu.
V torek, 25. 12. je Božič, praznik Jezusovega
rojstva: 7.00 – Mozirje; 8.45 – Šmihel; 10.00 –
Mozirje, 19.00 - sv. Radegunda.

Evangelij
3. adventne nedelje, leto C
(Lk 3,10-18)
TisN čas so množice spraševale Janeza:
»Kaj naj storimo? « Odgovarjal jim je:
»Kdor ima dve suknji, naj ju deli s
NsNm, ki nima nobene, in kdor ima
živež, naj stori prav tako.« Tudi
cestninarji so se prišli krsNt in so mu
rekli: »Učitelj, kaj naj storimo?«
Odvrnil jim je: »Ne terjajte nič več,
kakor vam je ukazano.« Spraševali so
ga tudi vojaki: »In mi, kaj naj
storimo?« Rekel jim je: »Nikomur ne
grozite in nikogar ne izsiljujte, ampak
bodite zadovoljni s svojo plačo.« Ker
pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in
so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če
ni morda on Mesija, je Janez vsem
odgovóril: »Jaz vas krščujem z vodo,
pride pa močnejši od mene, in jaz
nisem vreden, da bi mu odvezal
jermen njegovih sandal; on vas bo
krsNl s SveNm Duhom in ognjem.
Velnico ima v roki, da bo počisNl svoje
mlaNšče in spravil žito v svojo kaščo,
pleve pa sežgal z neugasljivim
ognjem.« Tako je torej Janez še z
mnogimi drugimi opomini oznanjal
ljudem evangelij.
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OZNANILA od 16. - 23. 12. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek Božična
17. 12.
devetdnevnica

18.00

za + Marijo Jelen
za + Ano Jakopin

Torek
18. 12.

Božična
devetdnevnica

18.00

za + Stržičeve
za + Staneta Gnader

Sreda
19. 12.

Božična
devetdnevnica

18.00

za + Alojza Brinovšek
za + Benota Skok

Četrtek
20. 12.

Božična
devetdnevnica

18.00

za + Žabnekove
za + Terezijo Goličnik (obletna)
za + Nado Turnšek

Petek
21. 12.

Božična
devetdnevnica

18.00

za + MarNno Budna
za + starše in rodbino Vodovnik
za + Marijo Vipavc
za + Rozalijo Goličnik

Sobota
22. 12.

Božična
devetdnevnica

18.00

za + Jožico Kolenc
za + Antona Pečnik (obletna)
za + Franca in Marijo Orel
za + Marijo Remic

Nedelja
23. 12.
2018

4. ADVENTNA
NEDELJA

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Marijo Brezovnik (30 dan)
za + Alojza Zavolovšek
za + Holeček Heleno Ivanko
za + Pavla Port

Božična
devetdnevnica

ŠMIHEL
Petek
21. 12.

Božična
devetdnevnica

17.00

za + Ivana Atelšek

Nedelja
23. 12. 2018

4. ADVENTNA
NEDELJA

8.45

za + Stanislava Hriberšek

- V sredo, 26. 12., je praznik sv. Štefana in državni praznik Dan samostojnosN in enotnosN.
Maša bo ob 10.00. Molili bomo tudi za našo domovino in vse njene prebivalce. Pri maši
bo blagoslov vode in soli.
- V četrtek, 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.
- Na Silvestrovo, v ponedeljek, 31. 12., bo sv. maša ob 23.00 pri sv. Roku na Brezju.
- Na Novega leta dan, v torek, 1. 1. 2018, bo sv. maša zjutraj ob 10.00.
- Torek, 2. januar, je dela prost dan. Maša bo na Mozirski planini ob 12.00.
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