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GLASNIK
2. NEDELJA PO BOŽIČU
Verouk ta teden redno po urniku.
-------------------

Današnja nedelja je prva v letu, nabirka je za
stole. Hvala, da z darovi podpirate obnovo in
vzdrževanje naše cerkve.
-------------------

Jutri, v ponedeljek, 6. 1., je praznik Gospodovega
razglašenja, SveB trije kralji. Maše bodo ob 10h in
18h.
-------------------

Srečanje biblične skupine v ponedeljek, 6. 1. ob
19h.
-------------------

Naslednji vikend, od 10. do 12. 1. bo duhovna
obnova za birmance v Šmihelu nad Mozirjem.
-------------------

V petek, 10. 1. 2020, bo v Slomškovi dvorani v
Mozirju ob 19h predavanje na temo “ZasvojenosB
današnjega časa“. Predavatelj je Miha
Kramli, terapevt, vodja Klinike za zdravljenje
nekemičnih zasvojenosB. Zamolčane resnice o
katerih nam bo spregovoril terapevt, Miha Kramli.
-------------------

Naslednjo nedeljo, 12. 1. bo pri mašah ob 8.45
(Šmihel) ob 10h (Mozirje) blagoslov otrok (do 1.
sv. obhajila).
-------------------

Novoletni hišni blagoslov 2020:
Lepa Njiva: 7., 8., 9. in 10. januar
Ljubija: 10., 11., 12., 13. in 14. januar
Loke: 14. 17., 18. in 19. januar
Šmihel: 19. in 20. januar
Ostale vasi pridejo na vrsto po 20. 1. 2020
-------------------

Sestanek odbora za misijon 2020 bo v
ponedeljek, 13. 1. ob 18h.
-------------------

Dekanijsko srečanje staršev birmancev in
prvoobhajancev bo v četrtek, 16. 1. 2020 ob 19h
v Nazarjih v kulturnem domu. Z zanimivo
predstavo nas bo nagovoril igralec Gregor Čušin.
-------------------

Župnikov večer bo v petek, 17. 1. ob 18.30 v
učilnici. Srečali se bomo s vprašanjem: Kaj
narediB, ko sami povzročimo vihar v svojem
življenju? Odgovore bomo našli pri preroku Jonu.

2. nedelja po Božiču, leto A
Iz svetega evangelija po Janezu
(Jn 1,1-18)
V začetku je bila Beseda in Beseda
je bila pri Bogu in Beseda je bila
Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu.
Vse je nastalo po njej
in brez nje ni nastalo nič, kar je
nastalo. V njej je bilo življenje in
življenje je bilo luč ljudi. In luč sveB
v temí, a temá je ni sprejela. Bil je
človek, ki ga je poslal Bog; ime mu
je bilo Janez. Prišel je zaradi
pričevanja, da bi namreč pričeval o
luči, da bi po njem vsi sprejeli vero.
Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o
luči. Resnična luč, ki razsvetljuje
vsakega človeka, je prihajala na
svet. Beseda je bila na svetu in svet
je po njej nastal, a svet je ni
spoznal. V svojo lastnino je prišla,
toda njeni je niso sprejeli.
TisBm pa, ki so jo sprejeli, je dala
moč, da postanejo Božji otroci,
vsem, ki verujejo v njeno ime in se
niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne
iz volje moža, ampak iz Boga. In
Beseda je meso postala in se
naselila med nami. Videli smo
njeno veličastvo,
veličastvo, ki ga ima od Očeta kot
edinorojeni Sin, polna milosB in
resnice.
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OZNANILA od 6. - 12. 1. 2020
MOZIRJE
Ponedeljek
6. 1.

GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE
Sv. trije kralji

10.00

za + Terezijo Zahojnik

18.00

za + Acman Jožefo in + Drofelske (obletna)
za + Milico in Albina Skornšek (obletna)

Torek
7. 1.

18.00

za + MarBna Podvratnik (obletna)
za + Ivana Remic in Ivana Gostečnik

Sreda
8. 1.

8.00

za + brata Štefana in sestro Marijo
za + Vinkota Gostečnik (obletna)

Četrtek
9. 1.

18.00

za + Ernesta Špeh
za + Mirkota Brezovnik (obletna)

Petek
10. 1.

18.00

za + Pavla Dobovišek (30 dan)
za + Birževske
za + Franca Koren

18.00

za + dr. Franca Širko (obletna)
za + Andreja Korenjak (obletna)
za + Pavla Pečnik

Sobota
11. 1.

Sv. Pavlin Oglejski,
škof

Nedelja
12. 1.
2020

NEDELJA
7.00
JEZUSOVEGA KRSTA
10.00

za žive in pokojne župljane

Ponedeljek
6. 1.

GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE

8.45

za + Grega Mikek (obletna)

Nedelja
12. 1. 2020

NEDELJA
JEZUSOVEGA
KRSTA

8.45

za + Zg. Udovske

za + Beričnikove in Franca (obletna)
na čast Svetemu Duhu
za + Alojzijo Acman

ŠMIHEL

KrsB v mesecu januarju bodo v soboto, 18. 1. ob 11h in v nedeljo, 19. 1. ob 10h. Priprava na
krst za starše in botre bo v torek, 14. 1. ob 18.30.
-------------------

Moške vabim na romanje v soboto, 25. 1. 2020. Prosim za prijave za možnost organizacije.
-------------------

Mali Svetopisemski maraton bo v Mozirju v torek, 28. 1. 2020.
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