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GLASNIK
1. ADVENTNA NEDELJA
Maše bodo ob večerih med
tednom ob 19 uri. Maše z
udeležbo ljudi niso
dovoljene. Župnik mašujem
sam v župnijski cerkvi, kot je
oznanjeno. Prenos sv. maše v
živo je vsak dan na
župnijskem Youtube kanalu.
------------------

Začenjamo adventni čas.
Vabljeni k družinski molitvi in
sodelovanju pri bogoslužju,
zaenkrat žal samo na daljavo.
------------------

Sv. maše lahko naročite
telefonsko ali daste listek z
napisano mašo v nabiralnik.
------------------

Cerkev je vsak dan odprta za
osebno molitev. Upoštevajte
ukrepe, nošnjo maske,
razkuževanje rok, razdalja.
------------------

Vsako nedeljo bom po maši
od 10.45 oz. od konca maše
pa do 12h na razpolago v
cerkvi, kjer lahko posamič ali
skupaj kot družina pridete
molit, prejmete obhajilo ali
pristopite k sv. spovedi.
------------------

Kvizi in kateheze za otroke so
na razpolago na župnijskem
Youtube kanalu. V Youtube
iskalniku vIpkate “župnija
Mozirje“ in prikazale se vam
bodo vsebine, ki jih
pripravljamo za vas.
------------------

Ob nedelji Karitas hvala
vsem, ki darujete za Karitas,
misijonarje in za župnijo.
Prav v teh težjih časih je
vaša pomoč še kako
potrebna.

2. BERILO IZ 1. PISMA APOSTOLA PAVLA KORINČANOM
(1 Kor 1,3-9)
Bratje in sestre, milost vam in mir od Boga, našega Očeta,
in Gospoda Jezusa Kristusa. Vedno se za vas zahvaljujem
svojemu Bogu za Božjo milost, ki vam je bila dana v
Kristusu Jezusu, kajI v njem ste vsestransko obogateli v
vsej besedi in v vsem spoznanju.
Pričevanje o Kristusu se je namreč med vami utrdílo, tako
da vi, ki pričakujete razodetje našega Gospoda Jezusa
Kristusa, ne pogrešate nobenega daru milosI. On vas bo
tudi do konca utŕdil, da boste brez krivde na dan našega
Gospoda Jezusa Kristusa. Zvest je Bog, ki vas je poklical v
občestvo s svojim Sinom Jezusom Kristusom, našim
Gospodom.
EVANGELIJ PO MATEJU ((Mr 13,33-37)
TisI čas je Jezus rekel svojim učencem: »Pazíte in čujte,
ker ne veste, kdaj pride čas! Tako bo kakor s človekom, ki
je zapúsIl svoj dom in šel na potovanje. Svojim
služabnikom je izróčil oblast, vsakemu svoje opravilo,
vratarju pa je naróčil, naj čuje. Čujte torej, ker ne veste,
kdaj se vrne hišni gospodar zvečer, opolnoči, ob
petelinjem petju ali ob zori da vas ne najde spečih, če
pride nenadoma. Kar pravim vam, pravim vsem: Čujte!«
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OZNANILA od 29. 11. — 6. 12. 2020
MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
1. ADVENTNA
29. 11. 2020 NEDELJA

10.00

za + ValenIna in Antonijo Lesjak (obletna)
za + Franca Pečnik
za + Mihaela Hrastnik (obletna)

Ponedeljek
30. 11.

19.00

za + starše Petrovič in 8 pokojnih otrok
za + Franca Slemenšek

Torek
1. 12.

19.00

za + Marijo Steblovnik
za + Antonijo Špeh in + Špehove

Sreda
2. 12.

19.00

na čast Svetemu Duhu
za + starše Belak in Plešnik

SV. ANDREJ,
apostol

Četrtek
3. 12.

sv. Frančišek
Ksavcer, duhovnik

19.00

za + Žniderjeve
za + Gaber Jožefo in Marijo
za + Leskovšek Marijo (Šmihel)

Petek
4. 12.

sv. Barbara

19.00

za + Miha Blažič in Štefana Tasič
na čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za zdravje

19.00

za + Antona Sevšek
za + Mileno Pust (8 dan)
v zahvalo Antonu MarInu Slomšku za
uspešno ozdravitev

10.00

za + Jankota in Veroniko Moličnik (obletna)
za + Franca Firšt (obletna)
za + Medvedove

Sobota
5. 12.

Nedelja
6. 12.
2020

2. ADVENTNA
NEDELJA
sv. Miklavž

KARITAS: Še vedno vabljeni, da darujemo za ljudi v sIski, predvsem, ker COVID-19 še bolj

povečuje revščino. Lahko darujete za ljudi v sIski pri nas ali po svetu, v misjonih. Letos lahko to
naredite tako, da darujete dar v SKRINJICO KARITAS ali MISIJON v župnijski cerkvi sv. Jurija v
Mozirju (Jožefov oltar) ali na TRR:
TRR: Nova LB d.d. 02426 - 0254285840 - s pripisom: POMOČ AFRIKA

