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GLASNIK
NEDELJA SVETE DRUŽINE
Verouka ta teden ni.
---------------

Jutri, na Silvestrovo,
bo maša zjutraj ob
8h v farni cerkvi in
ob 23h na Brezju,
kot je navada.
---------------

Na Novega leta dan,
v torek, 1. 1. 2019,
bo sv. maša zjutraj
ob 8.45 v Šmihelu in
ob 10.00 v Mozirju.
---------------

V torek, 2. januarja,
bo sv. maša na
Mozirski planini ob
12.00.
---------------

Po letošnjem novem
letu ne bo
blagoslova domov
zaradi okrevanja
župnika. Ljubija in
Lepa Njiva prideta
na vrsto drugo leto.
---------------

Naslednja nedelja
je prva v letu.
Nabirka bo za
stole, v obeh
župnijskih cerkvah.
Hvala, da z darovi
podpirate obnovo
in vzdrževanje naše
cerkve.
---------------

SREČNO IN
BLAGOSLOVLJENO
LETO GOSPODOVO
2019.
Župnik Sandi

Evangelij
nedelje Svete Družine, leto C
(Lk 2,41-52)
Jezusovi starši so vsako leto za velikonočne praznike hodili
v Jeruzalem. Ko je bil star dvanajst let, so šli na pot po
praznični navadi. In ko so se po končanih prazničnih dneh
vračali, je deček Jezus ostal v Jeruzalemu, ne da bi njegovi
starši to opazili. Mislili so, da je pri popotni druščini, in so
prehodili pot enega dne. Nato so ga začeli iskaS med
sorodniki in znanci. Ker ga niso našli, so se vrnili v
Jeruzalem in ga iskali. Po treh dneh so ga našli v templju.
Tam je sedèl med učitelji, jih poslušal in vpraševal. In vsi,
ki so ga slišali, so strmeli nad njegovo razumnostjo in
njegovimi odgovori. Ko sta ga zagledala, sta bila
presenečena in njegova maS mu je rekla: »Otrok, zakaj si
nama tako stóril? Tvoj oče in jaz sva te žalostna iskala.«
Dejal jima je: »Kako da sta me iskala? Mar nista vedela, da
moram biS v tem, kar je mojega Očeta?« Vendar nista
razumela besed, ki jima jih je rekel. Nato se je vrnil z njima
in prišel v Nazaret ter jima je bil pokoren. In njegova maS
je vse, kar se je zgodilo, ohranila v svojem srcu. Jezus pa je
napredoval v modrosS, rasS in milosS pri Bogu in pri
ljudeh.
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OZNANILA od 30. 12. 2018 - 6. 1. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek Sv. Silvester
31. 12.
2018

8.00

za + Ivana Grofelnik

23.00

za + Frančiško Punčuh
(Brezje – sv. Rok)

Torek
1. 1.
2019

MARIJA, SVETA
BOŽJA MATI
Novo leto

10.00

za + Franca Mrzlak
za + Franca Beričnik

Sreda
2. 1.

Sv. Bazilij in Gregor
Nacianški, škofa

8.00

na čast Svetemu Duhu
za + Ivana in Marijo Žuntar (obletna)

Četrtek
3. 1.

Četrtek pred prvim
petkom

18.00

za nove duhovne poklice
za + Metko Ucman
za + Angelo Reberšak

Petek
4. 1.

Prvi petek

18.00

za + Faniko Fužir
za + Julijana Podvratnik in Darinko Kovač
za + Ano Orel
za + Franca Podvratnik

18.00

za + Marjana Benda (obletna)
za + Alojza, Vincenca in Heleno Janko
za + Alojza in Ano Jeraj (obletna)
za + Vido Kramer

GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE –
SVETI TRIJE KRALJI

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Marijo Korošec (obletna) in 3 brate
za + Grmove
za + Franjo Ermenc
za + Marijo Prodnik

Torek
1. 1.
2019

MARIJA, SVETA
BOŽJA MATI
Novo leto

8.45

za + Marijo Gostečnik

Sreda
2. 1.

Sv. Bazilij in
12.00
Gregor Nacianški,
škofa

za + Ivana Atelšek
(Mozirska planina)

Nedelja
6. 1.
2019

GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE –
SVETI TRIJE
KRALJI

za + Gregorja Mikek (obletna)

Sobota
5. 1.

Nedelja
6. 1.
2019

ŠMIHEL

8.45
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