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Verouk redno po urniku. Prav tako maše.
--------------------

Člani skupine, ki načrtuje misijon 2020 na ulici,
vabljeni na sestanek v četrtek, 28. 11. ob
18.30h.
--------------------

Adventna duhovna obnova, ki bo bosta vodila
br. Jožko in s. Anja, naša misijonarja v misijonu
2020, bo od 29. 11. – 1. 12. 2019. Vabljeni v
tem vikendu ob začetku adventa, da kot župnija
pričnemo adventno pripravo na praznovanje
Božiča, pa tudi enoletno pripravo na obhajanje
misijona v letu 2020.
--------------------

Program duhovne obnove:
petek, 29. 11.:
* sv. maša z nagovorom ob
19h
* slavljenje z Abendom po večerni sv. maši
* srečanje z animatorji (po dogovoru)
sobota, 30. 11.:
* oratorijski dopoldan za otroke in starše od
9-12h
* možnost za duhovni pogovor in pogovorno
spoved
* sv. maša z nagovorom ob 18h po maši
srečanje z župnijskimi sodelavci
* srečanja birmanskih skupin ob 19h
* srečanje za mladino ob 20h
nedelja, 1. 12.:
* pri vseh nedeljskih mašah 1. adventne
nedelje bo nagovor misijonarja ter blagoslov
adventnih venčkov
--------------------

Danes, na nedeljo Kristusa Kralja, obeležujemo
vstop v zadnjo leto priprave na župnijski
misijon, ki bo med 20. – 29. 11. 2020. Ob tem
bo po župniji ponovno začel potovanje Marijin
kip. Potovanje bo danes začel po Brezju (na
Rožniku), sledi Radegunda, Šmihel, Lepa Njiva,
Ljubija, Loke in na koncu še po Mozirju. Radi
sprejmite Marijo v svoj dom za en dan, preživite
del večera ob molitvi, zraven povabite morda
tudi vašo širšo družino, sosede, prijatelje.

Jezus Kristus Kralj vesoljstva,
leto C (Lk 23,35-43)

TisW čas so se voditelji ljudstva
norčevali iz Jezusa in govorili:
»Druge je rešil, naj reši sebe, če je
on Božji Mesija in Izvoljenec.«
Posmehovali so se mu tudi vojaki;
pristopali so in mu ponujali kisa.
Govorili so: »Če si judovski kralj,
reši samega sebe.« Nad njim je bil
tudi napis: ›Ta je judovski kralj.‹
Eden od hudodelcev, ki sta visela
na križu, ga je preklinjal in mu
govóril: »Ali nisi W Mesija? Reši
sebe in naju!« Drugi pa mu je
odgovóril in ga svaril: »Ali se ne
bojiš Boga, saj te je zadela enaka
obsodba? In naju po pravici, kajW
prejemava primerno povračilo za
to, kar sva storila; ta pa ni stóril
nič hudega.« In govóril je: »Jezus,
spomni se me, ko prideš v svoje
kraljestvo!« In on mu je rekel:
»Resnično, povem W: Danes boš z
menoj v raju.«
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OZNANILA od 25. 11. - 1. 12. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek
25. 11.

8.00

v zahvalo za 70 let življenja
za + Marijo Jelen

Torek
26. 11.

18.00

za + Jožeta Podvratnik (obletna)
za + 2 Franca in Frančiško Dimec (obletna)

Sreda
27. 11.

Sv. Virgil in Modest, 8.00
škofa

za + rodbino Rajšter iz Preseke
za + Marijo Remic

Četrtek
28. 11.

18.00

za + Benedik Mirkota in Šantej Ido
za + Kovačeve iz Volavja, Šteio in Edota

Petek
29. 11.

18.00

za + Gaber Marijo in Jožefo (obletna)
za + Bogdana Prislan (obletna)
za + MaWldo Brezovnik (obletna)

Sobota
30. 11.

SV. ANDREJ,
apostol
praznik

18.00

za + Hriberšek Cirilo in Franca (obletna)
za + Stanislavo Korenjak (obletna)
za + Antona Sedovšek (30 dan)

Nedelja
1. 12.
2019

1. ADVENTNA
NEDELJA

7.00

za žive in pokojne župljane
za + Zagradiške

10.00

za + rodbino Marovt

16.00

za + Goltnik Maksa, Ano in Ivana

8.45

za + Franca Rak (obletna) in + Drofelski

ŠMIHEL
Petek
29. 11.
Nedelja
1. 12. 2019

1. ADVENTNA
NEDELJA

V soboto, 30. 11. 2019, bo v župniji Mozirje oratorijski dopoldan za otroke od 5 – 12 leta
starosW in starše. Misijonarja br. Jožko in s. Anja bosta pripravila zanimivo druženje z
Jezusom in med seboj, pomagali pa bodo tudi naši oratorijski animatorji.
Posebnost tokratnega oratorijskega dneva je, da ste vabljeni zraven starši, ker bo za vas
pripravljen tudi poseben program. Tako bo to dogodek za celo družino.
Prosimo, da prijavite otroke v župnišču osebno, po mobiju ali e-pošW.
Res bomo veseli udeležbe. Naj bo to podoživljanje poletnega oratorija, srečanja med seboj
in z Jezusom.

