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

Srečanje skavtske bratovščine Mozirje
bo v ponedeljek, 9. 12. ob 20h.
--------------------

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
narediJ, ko te življenje zlomi?
--------------------

KrsJ 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.
--------------------

V nedeljo, 15. 12., bo škoﬁjski sprejem
Luči miru iz Betlehema v župnijski
cerkvi v Mozirju. Na slavljenje ob 17h
vabljeni vsi.
--------------------

PREDBOŽIČNA SV. SPOVED
Spovedovanje otrok bo v tednu od 16.
– 20. 12. Prva sveta spoved za 3. razred
bo ponedeljek, 16. 12. od 17h v cerkvi.
4 in 5 razred v torek, 17. 12., 6 in 7
razred v sredo, 18. 12. ter 8 in 9 razred
v četrtek, 19. 12., vse ob 17h.
Spovedovanje v Šmihelu bo v petek,
20. 12., v soboto pa bo spovedna
sobota v Mozirju s tujimi spovedniki
(frančiškani).
--------------------

Srečanje župnijskega pastoralnega
sveta in ključarjev obeh župnij bo v
sredo, 18. 12. ob 18.45 oz. takoj po
večerni sv. maši v Mozirju.

1. adventna nedelja, leto A
Iz Lukovega evangelija (Lk 1,26-38)
TisJ čas je bil angel Gabriel od Boga poslan v
galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, k
devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime
Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime
Marija. Ko je prišel k njej, je rekel:
“Pozdravljena, milosJ polna, Gospod je s
teboj!“ Pri teh besedah se je prestrašila in je
razmišljala, kaj naj pomeni ta pozdrav.
Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajJ našla
si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila
sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in Sin
Najvišjega; Gospod Bog mu bo dal prestol
njegovega očeta Davida, kraljeval bo Jakobovi
hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu ne
bo konca. “Marija pa je rekla angelu: »Kako se
bo to zgodilo, ko moža ne poznam?“ Angel ji
je odgovoril: »SveJ Duh bo prišel nadte in
moč Najvišjega te bo obsenčila, zato bo tudi
Sveto, ki bo rojeno, Božji Sin. In glej, tvoja
sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v svoji
starosJ; in to je šesJ mesec njej, ki je
nerodovitna; kajJ pri Bogu ni nič nemogoče.«
Marija je rekla: »Glej, dekla sem Gospodova,
zgodi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od
nje.
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OZNANILA od 9. - 15. 12. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek
9. 12.

8.00

za + Pavla Pečnik (obletna)
za + Marijo Prislan

Torek
10. 12.

18.00

za + Danalove in Franca Koren (obletna)
za + Angelo in Rudolfa Reberšak (obletna)

Sreda
11. 12.

8.00

za + Antona Belak
za + Romano Škomrlj

Četrtek
12. 12.

18.00

za + Jožico Orel
za + Faniko in Cena Fužir

Petek
13. 12.

Sv. Lucija, devica
in mučenka

18.00

za + Medvedove
za + Ivana in Marijo Ermenc
za + Alojza Pečnik in Osrednikove starše

Sobota
14. 12.

Sv. Janez od križa,
duhovnik

18.00

za + Luka in KrisJno Oblak ter Rozalijo Dimec
za + Božičeve in Bulkove
za + Hojnik Terezijo (obletna)

Nedelja
15. 12.
2019

3. ADVENTNA
NEDELJA

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Marovtovo mamo iz Lepe Njive
za + Marijo Jelen (obletna)
za + Terezijo Bizjak (obletna)

ŠMIHEL
Petek
13. 12.

Sv. Lucija, devica in 16.00
mučenka

Nedelja
3. ADVENTNA
15. 12. 2019 NEDELJA

8.45

za + Štefana in Eto Kokalj
za + Terezijo Goličnik

Na spletni strani www.zupnija-mozirje.si lahko spremljate adventno molitveno spodbudo
“Molitveni advent“, ki jo za vsak dan pripravljam župnik za vas.
--------------------

Društvo ljubiteljev jaslic Slovenije je pripravilo vseslovensko razstavo jaslic v Gornjem Gradu.
Razstavo si bo mogoče ogledaJ od 15. 12. 2019 do 6. 1. 2020 v Gornjem Gradu, vsak dan od
9.00 do 17.00 ure.
--------------------

Po novem letu bo hišni blagoslov po celotni župniji. Namesto župnika pa vas bodo obiskali
misijonarji našega misijona.

