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GLASNIK
4. ADVENTNA NEDELJA
Verouka zaradi praznikov naslednja 2 tedna ni.
---------------------

Jutri, v ponedeljek, obhajamo zaključek
božične devetdnevnice 18h. Zjutraj maše ne
bo.
---------------------

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA
- Božični bazar: 22. 12. od 15.00 do 20.00
- Mozirjski Gaj: 22. – 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
---------------------

BOŽIČNO / NOVOLETNO PRAZNOVANJE
v župniji Mozirje / Šmihel
24. 12. – sv. večer: sv. maše ob 18.00 v
Mozirju, ob 21.00 v Lepi Njivi in ob 24.00 v
Mozirju in Šmihelu
25. 12. – Božič: sv. maše ob 7.00 in 10.00 v
Mozirju, ob 8.45 v Šmihelu in ob 19.00 pri sv.
Radegundi
26.12. – Štefanovo: sv. maša za domovino v
Mozirju ob 10.00
27.12. – Janezovo: sv. maša ob 10.00 na Lepi
Njivi in ob 18.00 v Mozirju
28. 12. – nedelja svete družine, maše po
nedeljskem redu
31. 12. – Silvestrovo: zahvalna sv. maša ob
23.00 na pri sv. Roku na Brezju
1. 1. – Novo leto, Marija Božja MaU: sv. maša
ob 8.45 v Šmihelu in ob 10.00 v Mozirju
2. 1. – sv. maša pri Jezusu Dobrem PasUrju na
Mozirski planini ob 12.00
---------------------

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

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

4. adventna nedelja, leto A
Iz Matejevega evangelija
(Mt 1,18-24)
Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takóle:
Njegova maU Marija je bila zaročena z
Jožefom; in preden sta prišla skupaj, se
je izkazalo, da je noseča od Svetega
Duha. Njen mož Jožef je bil pravičen in
je ni hotel osramoUU, zato je sklenil, da
jo bo skrivaj odslôvil. Ko je to
premišljeval, glej, se mu je v sanjah
prikazal Gospodov angel in rekel: »Jožef,
Davidov sin, ne boj se vzeU k sebi
Marije, svoje žene; kar je spočela, je
namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina
in daj mu ime Jezus, kajU on bo svoje
ljudstvo odrešil grehov.« Vse to pa se je
zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod
rekel po preroku: Glej, devica bo spočela
in rodila sina in imenovali ga bodo
Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Ko se
je Jožef zbúdil, je stóril, kakor mu je
naróčil Gospodov angel. Vzel je svojo
ženo k sebi.
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OZNANILA od 23. - 29. 12. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek
23. 12.

Božična
devetdnevnica

18.00

za + Vero in Mirkota Praprotnik (obletna)
za + Stržičeve

Torek
24. 12.

SVETI VEČER

18.00
21.00
24.00

za + rodbino Sedovšek in Gril (obl. za Ivanko)
v dober namen - (Lepa Njiva)
za + Ano in Slavkota Britovšek (obletna)
za + Danija Grudnik

Sreda
25. 12.

BOŽIČ

7.00
10.00

za žive in pokojne župljane
za + Ano in Antonijo Orel in + Krančeve
za + 2 Franca in Ano Praprotnik

Četrtek
26. 12.

Sv. Štefan, mučenec 10.00

za + Krajderjeve in mamo (obletna)
za + Ivana in Marijo Britovšek

Petek
27. 12.

Sv. Janez, apostol
in evangelist

10.00
18.00

za + Usar Jožefo (3o dan) - (Lepa Njiva)
za + Hribršek Elizabeto in + Hribršekove
za + Šraml Jožeta in Kosove iz Brda
za + Jožefa Mavrič (30 dan)

Sobota
28. 12.

Nedolžni otroci

18.00

za + Ramšak Antona in Marijo
za + Marijo Rajter
za + Petra Žehelj (30 dan)

Nedelja
29. 12.
2019

NEDELJA SVETE
DRUŽINE

7.00
10.00

za žive in pokojne župljane
za + Jožeta in Marijo Sedovšek (obletna)
za + Karlatec Stanislava in Marijo Bark
za + Hriberšekove – Jurjeve iz Preseke

Torek
24. 12.

SVETI VEČER

24.00

za + Medvedove

Sreda
25. 12.

BOŽIČ

8.45
19.00

za + Štefana Gaber
za + Vida Marolt in stare starše
(sv. Radegunda)

8.45

za + Marijo Gostečnik

ŠMIHEL

Nedelja
NEDELJA SVETE
29. 12. 2019 DRUŽINE

BOŽIČNA KRŠČANSKA GOSTOLJUBNOST V NAŠI ŽUPNIJI
Po mašah svetega večera in polnočnice se bomo lahko pred cerkvijo podružili ob čaju,
kuhanem vinu in piškoUh, ki jih bodo pripravili skavU. V prazničnih dneh se nam bo v cerkvi
pridružilo mnogo gostov, ki niso tako pogosto med nami. Vabim vas kot župljane misijonske
župnije, da jih sprejmemo veselo, gostoljubno, nasmejano in prijazno, jih lepo ogovorimo, jim
omogočimo prostor na parkiriščih in v cerkvenih klopeh ter se z njimi podružimo tudi po
bogoslužju. Tako bomo vedno bolj vstopali v stalni misijon, za katerega tako vztrajno molimo.
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