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

Verouk redno po urniku.
--------------------

V tem tednu obhajamo božično devetdnevnico. Maše
bodo ob večerih ob 18h. Zjutraj maš ne bo.
--------------------

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., od
15.15h naprej in v nedeljo pred mašo.
V Mozirju možnost za sv. spoved vsak dan pred sv.
mašo, naslednja sobota, 21. 12. pa bo spovedna
sobota s tujimi spovedniki (frančiškani), ki bodo v
spovednici od 7.30 do 9.00 in od 16.00-18.00.
--------------------

Ženska skupina ima srečanje v sredo, 16. 12. ob 18.30.
--------------------

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

Srečanje moške skupine bo v četrtek, 19. 12. ob 19.30
uri.
--------------------

Po novem letu bo hišni blagoslov po celotni župniji.
Namesto župnika vas bodo obiskali misijonarji našega
misijona, bratje kapucini in sestre Frančiškanke
Marijine misijonarke.
--------------------

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 ogledaY od 15. 12. 2019 do 6.
1. 2020 v Gornjem Gradu, vsak dan od 9.00 do 17.00
ure.

3. adventna nedelja, A
Iz Matejevega evangelija (Mt
11,2-11)
TisY čas je Janez v ječi slišal o
Kristusovih delih in ga je po
svojih učencih, ki jih je poslal k
njemu, vprašal: »Ali si Y YsY, ki
mora priY, ali naj čakamo
drugega?« Jezus jim je
odgovóril in dejal: »Pojdite in
sporočite Janezu, kar slišite in
vidite: slepi spregledujejo,
hrômi hodijo, gobavi so
očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi
vstajajo, ubogim se oznanja
evangelij; in blagor Ystemu, ki
se ne spotakne nad menoj.«
Ko so Y odšli, je Jezus začel
množicam govoriY o Janezu:
»Kaj ste šli gledat v puščavo?
Trs, ki ga veter maje? Ali kaj ste
šli gledat? Človeka, mehko
oblečenega? Glejte, YsY, ki se
mehko oblačijo, živijo v
kraljevskih hišah. Kaj torej ste
šli gledat? Preroka? Da, povem
vam, več kot preroka. Ta je
YsY, o katerem je pisano: Glej,
svojega glasnika pošiljam pred
tvojim obličjem, ki bo pripravil
tvojo pot pred teboj. Resnično,
povem vam: Med rojenimi od
žená ni vstal večji od Janeza
Krstnika, vendar je najmanjši v
nebeškem kraljestvu večji od
njega.«
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OZNANILA od 16. - 22. 12. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek
16. 12.

Božična
devetdnevnica

18.00

za + Jožeta in Marijo Hrastnik
za + Stanislava in Marijo Pečnik (obletna)

Torek
17. 12.

Božična
devetdnevnica

18.00

za + Markota Orel
za + Miha Blažič in starše

Sreda
18. 12.

Božična
devetdnevnica

18.00

za + Francija Pečnik
za + Venekove in Ledinske

Četrtek
19. 12.

Božična
devetdnevnica

18.00

za + Franca Pečnik
za + starše Prislan
za + Pavla Dobovišek (8 dan)

Petek
20. 12.

Božična
devetdnevnica

18.00

za + Tilko Novak in Pušnikove
za + Faniko Punčuh
za + Aleksa Stropnik

Sobota
21. 12.

Božična
devetdnevnica

18.00

za + Benclnove in Stanislava Weiss (obletna)
za + Antona Pečnik (obletna)
za + Janeza in Štemo Ugovšek

Nedelja
22. 12.
2019

4. ADVENTNA
NEDELJA

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Grmove
za + Acmanove iz Preseka

Božična
devetdnevnica

16.00

za + Dragico Tekavčič (obletna)

8.45

za zdravje

ŠMIHEL
Petek
20. 12.

Nedelja
4. ADVENTNA
22. 12. 2019 NEDELJA

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA
Med nas bodo skavY ponovno prinesli Luč miru iz Betlehema. Dobili jo boste lahko:
- raznos v Mozirju po domovih: 21. 12. od 9.00 do 13.00
- stojnica v Ljubiji (pri Slemenških) in v Lokah (hotel Benda): 21. 12. od 9.00 do 11.00
- Božični bazar: 21. 12. od 16.00 do 20.00 in 22. 12. od 15.00 do 20.00
- Mozirjski Gaj: 21. – 23. 12. od 19.00 do 21.00
- po sv. maši pred cerkvijo v Mozirju in Šmihelu: 22. 12. ob 7.00, 8.45 in 10.00

