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GLASNIK
2. ADVENTNA NEDELJA
V ponedeljek, 7. 12. bo srečanje biblične skupine na
Zoom-u ob 20h.
------------------

V torek, 8. 12. bo Zoom dogodek, ko bomo gos?li
župnika Mar+na Goloba, oznanjevalca na internetu.
O tem nam bo tudi spregovoril in nato bo možnost
vprašanj. Povezava na zoom bo objavljena na
župnijski spletni strani.
------------------

Večernice na Zoom-u ta teden v četrtek ob 19.30. V
torek jih ne bo, ker bo zaradi praznika daljša maša,
nato pa sledi Zoom dogodek ob 20h.
------------------

V četrtek, 10. 12. bo srečanje zakonske skupine II na
zoomu ob 20.15h.
------------------

V petek, 11. 12. bo srečanje mladine na zoom-u ob
20h. Vsi mladi vabljeni da se nam pridružite.
------------------

Maše bodo ob večerih med tednom ob 19 uri. Maše
z udeležbo ljudi niso dovoljene. Prenos sv. maše v
živo je vsak dan na župnijskem Youtube kanalu.
Razen v primeru okvare tehnika. Za te primere se
opravičujem. Maša je vseeno darovana, le prenosa
ni.
------------------

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
v?pkate “župnija Mozirje“ in prikazale se vam bodo
vsebine, ki jih pripravljamo za vas.

EVANGELIJ PO MARKU (Mr 1,1-8)
Začetek evangelija Jezusa Kristusa,
Božjega Sina; kakor je zapisano pri
preroku Izaíju:
»Glej, pošiljam svojega glasnika pred
tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo
pot. Glas vpijočega v puščavi:
Pripravite Gospodovo pot, zravnajte
njegove steze!«
Tako je nastópil Janez Krstnik v
puščavi in oznanjal krst
spreobrnjenja v odpuščanje grehov.
K njemu je prihajala vsa judejska
dežela in vsi Jeruzalemčani. Dajali so
se mu krs?? v reki Jordan in
priznavali svoje grehe. Janez je bil
oblečen v kameljo dlako in imel
usnjen pas okoli ledij. Jedel je
kobilice in divji med. Oznanjal je: »Za
menoj pride močnejši od mene in jaz
nisem vreden, da bi se sklônil pred
njim in mu odvezal jermen njegovih
sandal. Jaz sem vas krs?l z vodo, on
pa vas bo krs?l s Sve?m Duhom.«
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OZNANILA od 6. — 13. 12. 2020
MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
6. 12. 2020

2. ADVENTNA
NEDELJA

10.00

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

Ponedeljek
7. 12.

sv. Ambrož, škof

19.00

za + Franca Firšt (obletna)
za + brata Štefana in sestro Marijo

Torek
8. 12.

BREZMADEŽNO
SPOČETJE DEVICE
MARIJE

19.00

v zahvalo za srečno opravljeno delo
za + starše Marijo in Antona Bastl
za + Mirjam Zupančič

Sreda
9. 12.

19.00

za + Vauherjeve
za + Pavla Dobovišek

Četrtek
10. 12.

19.00

za + Dušanko Novak (obletna)
za + Franca Podvratnik

Petek
11. 12.

19.00

za + Rozalijo Rženičnik (8 dan)
za + Kris?no Atelšek
za + Vero Pečnik

Sobota
12. 12.

19.00

za + Grilove in Sedovškove (obletna za Ivanko)
za + Antona Markuš (30 dan)
za + starše Ugovšek

10.00

za + Terezijo Bizjak (obletna)
za + Vinkota Vipavec
za + Jožico Orel
za + Pavlo Polanšek (8 dan)

Nedelja
13. 12.
2020

3. ADVENTNA
NEDELJA

Ta teden, od ponedeljka do nedelje, se bo opravilo 12 maš pri minori?h v Ptuju. 7 maš v
Mozirju. Skupaj 19, kot je oznanjeno, ob dnevih, kot je oznanjeno. Maše na Ptuju sprejema p.
Matei Senteš, ekonom Ptujskega samostana. Hvala za vaš dar in razumevanje.

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

povečuje revščino. Lahko darujete za ljudi v s?ski 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
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