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GLASNIK
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE - SV. TRIJE KRALJI
Verouk redno po urniku.
-----------------

Današnja nedelja je prva v letu, nabirka
je bila za stole. Hvala, da z darovi
podpirate obnovo in vzdrževanje naše
cerkve.
-----------------

Srečanje biblične skupine v ponedeljek,
7. 1. ob 20h.
-----------------

Srečanje bralnega kluba v torek, 8. 1. ob
20h.
-----------------

V sredo bo v Šmihelu dekanijska
rekolekcija. Maša s somaševanjem
dekanijskih duhovnikov bo ob 9.30 v
župnijski cerkvi. Lepo vabljeni k maši. V
petek maše ne bo.
-----------------

Sestanek birmanskih animatorjev bo v
sredo, 9. 1. ob 19h.
-----------------

Srečanje bratovščine 2 v četrtek, 10. 1.
ob 20h.
-----------------

Sestanek za starše 8 razreda bo v
četrtek, 10. 1. 2019. Najprej se dobimo
pri sv. maši ob 18h, nato pa še srečanje
v klubu.
-----------------

V petek, 11. 1. bodo mozirski skavL
imeli Sveta stega Mozirje 1. Vsi starši so
vabljeni na srečanje ob 17h v župnijsko
dvorano, kjer bo predstavitev delovanja
in načrtov našega stega. Nato bomo
imeli ob 18h skvtsko sv. mašo, po njej
pa bo p. Branko Cestnik imel še
predavanje za starše in skavte ob 15 leta
naprej, tudi odrasle skavte. Vabljeni vsi.
-----------------

Naslednjo nedeljo, ko je nedelja
Jezusovega krsta, bo pri 10h maši
blagoslov vseh otrok. Vabljene družine z
majhnimi otroki.

Evangelij
praznika Gospodovega razglašenja, leto C
(Mt 2,1-12)
Ko je bil Jezus rôjen v Betlehemu v Judeji v
dneh kralja Heróda, so prišli modri z Vzhoda
v Jerúzalem in govorili: »Kje je novorojeni
judovski kralj? Videli smo namreč, da je vzšla
njegova zvezda, in smo se mu prišli
poklônit.« Ko je kralj Heród to slišal, se je
prestrašil in ves Jeruzalem z njim. Sklical je
vse vélike duhovnike in pismouke ljudstva
ter pri njih poizvedoval, kje je rôjen Mesija.
Rekli so mu: »V Betlehemu v Judeji, kajL
takóle je zapisal prerok: In L, Betlehem, v
deželi Judovi, nikakor nisi najmanjše med
Judovimi vodilnimi mesL; iz tebe bo namreč
prišel vodnik, ki bo pasel moje ljudstvo
Izraela.« Tedaj je Heród skrivaj poklical
modre in od njih natančno poizvedel o času,
kdaj se jim je prikazala zvezda. Nato jih je
poslal v Betlehem in rekel: »Pojdite in
natančno poizvédite o detetu. Ko ga najdete,
mi sporočíte, da se mu pojdem tudi jaz
poklônit!« Po králjevih besedah so se modri
odpravili na pot; in glej, zvezda, ki so jo
videli vziL, je šla pred njimi, dokler ni obstala
nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali
zvezdo, so se silno razveselíli. Stopíli so v
hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo
materjo. Padli so predenj in ga počasbli.
Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata,
kadila in mire. In ker so bili v sanjah
opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Heródu, so
se po drugi poL vrnili v svojo deželo.
StaLsLka za župnijo Šmihel 2018:
Sv. krsL so bili 3, 2 dečka in 1 deklica.
Cerkvene poroke so bile 4, vse iz župnije
Šmihel nad Mozirjem. Zakrament sv. birme so
v Mozirju prejele 3 birmanke iz župnije
Šmihel. Cerkvena pogreba sta bila 2, oba
moška.
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OZNANILA od 30. 12. 2018 - 6. 1. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek
7. 1.

8.00

za + Heleno in Štefana Marolt
po namenu

Torek
8. 1.

18.00

za + dr. Franca Širko (obletna)
za + Vinkota Gostečnik (obletna)

Sreda
9. 1.

8.00

za + Ernesta Špeh (obletna)
za + Fürst Heleno

Četrtek
10. 1.

18.00

za + Antona Belak (obletna)
za + Terezijo Zahojnik (30 dan)
za + Skornšek Milico in Albina (obletna)

18.00

za + Faniko in Alojza Kovač (obletna)
za + Franca Koren (30 dan)
za + Marijo Grlica
za + Rajkota Prepadnik

Sobota
12. 1.

18.00

za + Blaža in Jožefa Mikek (obletna)
za + Jozota Garić
za + Maroltove in Marijo Podobnik
za + Marijo Prislan

Nedelja
13. 1.
2019

NEDELJA
7.00
JEZUSOVEGA KRSTA
10.00

Petek
11. 1.

Sv. Pavlin Oglejski,
škof

za žive in pokojne župljane
za + Marijo Vrabič
za + Romano Škomrlj
za + Ferdinanda Korpnik
za + Jožeta Acman

ŠMIHEL
Sreda
9. 1.
Nedelja
13. 1. 2019

NEDELJA JEZUS.
KRSTA

9.30

za + Stanislava Hriberšek

8.45

za + Ano Goltnik

StaLsLka za župnijo Mozirje 2018:
- Sv. krstov je bilo 31, od tega 21 dečkov in 10 deklic, vsi iz župnije Mozirje.
- Cerkvene poroke so bile 4. 1 v ljubijski cerkvi in 3 v kapeli sv. ValenLna v Gaju.
- Zakrament sv. birme je prejelo skupaj 39 birmancev v 9. razredu OŠ, iz župnije Mozirje 36
birmancev, od tega 19 fantov in 17 deklet ter 3 dekleta iz župnije Šmihel nad Mozirjem.
- K prvemu sv. obhajilu je v Mozirju pristopilo 33 otrok, od tega 17 dečkov in 16 deklic.
- Cerkvenih pogrebov je bilo 31, od tega 12 moških in 19 žensk.
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