01/12/2019

ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL

M: 031461700

http://www.zupnija-mozirje.si

GLASNIK
1. ADVENTNA NEDELJA
Verouk redno po
urniku. Prav tako
maše. V nedeljo, 8.
12. bo sv. maša ob
10h v Ljubiji, v
Mozirju maše ob
10h naslednjo
nedeljo ne bo.
--------------------

Srečanje biblične
skupine bo v sredo,
4. 12. ob 19h.
--------------------

Sestanek za starše
prvoobhajancev bo
v četrtek, 12. 12. 0b
18h se dobimo pri
sv. maši, po maši pa
nadaljujemo v
učilnici.
--------------------

V petek, 13. 12. bo
župnikov večer ob
18.30. Nagovor bo
na temo: Kaj
narediL, ko te
življenje zlomi?
--------------------

KrsL v mesecu
decembru bodo v
soboto, 14. 12. ob
11h in v nedeljo,
15. 12. ob 10h pri
sv. maši. Priprave za
starše in botre so v
torek, 10. 12. ob
18.30. Skupne
priprave v Nazarjih
so 13. 2. 2020 ob
18h, za vse, ki
načrtujete krst
svojega otroka v
naslednjem letu.

1. adventna nedelja, leto A
Prvo berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 2,1-5)
Beseda, ki jo je prejel Izaíja, Amócov sin, o Judu in Jerúzalemu.
Zgodilo se bo poslednje dni: Gora hiše Gospodove bo trdno stala
kot najvišja med gorami, dvigala se bo nad griči in vsi narodi bodo
hiteli k njej. Številna ljudstva bodo prišla in rekla: »Pridite, pojdimo
na Gospodovo goro, k hiši Jakobovega Boga. Poúčil nas bo o svojih
poLh in hodili bomo po njegovih stezah. KajL s Siona bo prišla
postava in Gospodova beseda iz Jerúzalema.« Razsojal bo med
narodi, govóril številnim ljudstvom. Svoje meče bodo prekovali v
lémeže in svoje sulice v srpe. Narod ne bo več vzdignil meča proL
narodu, ne bodo se več učili vojskovanja. Hiša Jakobova, pridite,
hodímo v Gospodovi luči.
Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 24,37-44)
TisL čas je Jezus rekel svojim učencem: »Kakršni so bili Nóetovi
dnevi, tako bo tudi ob prihódu Sina človekovega. Kakor so namreč v
LsLh dneh pred potópom jedli in pili, se ženili in se možile do dne,
ko je šel Noe na ladjo, in niso ničesar sluLli, dokler ni prišel potop in
vseh odnesel, tako bo tudi ob prihódu Sina človekovega. Takrat
bosta dva na polju: eden bo sprejet, drugi puščen. Dve bosta mleli
na kamnu: ena bo sprejeta, druga puščena. Bodite torej budni, ker
ne veste, katerega dne pride vaš Gospod! Vedite pa: ko bi hišni
gospodar vedel, ob kateri straži pride tat, bi ostal buden in ne bi
púsLl vlomíL v svojo hišo. Zato bodite tudi vi pripravljeni, kajL ob
uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov.«
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OZNANILA od 2. - 8. 12. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek
2. 12.

8.00

za + Rozalijo Goličnik
za + Alojza Zavolovšek

18.00

za + Stankota Žagar in starše
za + Marijana in starše Gruber

Sreda
4. 12.

8.00

v čast Svetemu Duhu
za + Frančiško Punčuh

Četrtek
5. 12.

18.00

za + Marijo Celinšek
za + Jožefa Mavrič (8 dan)

Torek
3. 12.

Sv. Frančišek
Ksaver, duhovnik

Petek
6. 12.

Sv. Nikolaj
(Miklavž), škof

18.00

v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Jožefo Usar (8 dan)
za + Petra Žehelj (8 dan)

Sobota
7. 12.

Sv. Ambrož, škof

18.00

za + Marijo Vipavc
za + Antona Sevšek (obletna)
za + Marijo Breznik (30 dan)

Nedelja
8. 12.
2019

BREZMADEŽNO
SPOČETJE DEVICE
MARIJE
slovesni praznik

7.00

za žive in pokojne župljane
za + Franca Firšt (obletna)

10.00

za + Pečnik Franca in Antonijo (obletna)
za + Stankota Kocjanc in Lukačeve starše
(sv. Nikolaj – Ljubija)

Petek
6. 12.

Sv. Nikolaj
(Miklavž), škof

16.00

za + Franca Gostečnik (obletna)

Nedelja
8. 12. 2019

BREZMADEŽNA

8.45

za + Hriberskega očeta (obletna)

ŠMIHEL

V nedeljo, 15. 12., bo škoﬁjski sprejem Luči miru iz Betlehema v župnijski cerkvi v Mozirju ob
17h.
-------------------Spovedovanje otrok bo v tednu od 16. – 20. 12. Prva sveta
spoved za 3. razred bo ponedeljek, 16. 12. od 17h v cerkvi.
-------------------Po novem letu bo hišni blagoslov po celotni župniji. Namesto
župnika pa vas bodo obiskali misijonarji našega misijona.

