13/12/2020

ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL

M: 031461700

www.zupnija-mozirje.si

GLASNIK
3. ADVENTNA NEDELJA
V torek, 15. 12. bo Zoom dogodek, ko bomo gos3li
p. Branka Cestnika, ki nam bo spregovoril o
kristjanu po koronavirusu. Povezava na zoom bo
objavljena na župnijski spletni strani.
------------------

V sredo se prične božična devetdnevnica, ki jo bomo
obhajali tudi mi ob sv. mašah v živem prenosu.
------------------

Večernice na Zoom-u ta teden v četrtek ob 19.30.
------------------

Med nami je Luč miru iz Betlehema. Skav3 bomo
organizirali točke prevzema, kjer jo boste lahko
prevzeli “brezs3čno“ in v skladu z vsemi predpisi, ki
veljajo v karanteni.
------------------

V petek, 18. 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 tehnike. 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
v3pkate “župnija Mozirje“ in prikazale se vam bodo
vsebine, ki jih pripravljamo za vas.

EVANGELIJ PO JANEZU
(Jn 1,6-8.19-28)
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.
To pa je Janezovo pričevanje: Ko so
Judje poslali k njemu iz Jeruzalema
duhovnike in levite, da so ga vprašali:
»Kdo si 3?«, je priznal in ni tajil. Priznal
je: »Jaz nisem mesija.« »Kaj torej? Si
mar Elija?« so ga vprašali. »Ne, tudi to
nisem,« jim je rekel. »Ali si prerok?«
»Ne,« je odgovóril. Rekli so torej: »Kdo
si, da bomo mogli odgovori3 3s3m, ki
so nas poslali. Kaj praviš sam o sebi?«
Dejal je: »Jaz sem glas vpijočega v
puščavi: zravnajte Gospodovo pot,
kakor je rekel prerok Izaíja.«
Odposlanci so bili iz vrst farizejev.
Vprašali so ga in mu rekli: »Kaj torej
krščuješ, če nisi ne mesija ne Elija ne
prerok?« Janez jim je odgovóril: »Jaz
krščujem z vodo, med vami pa stoji on,
ki ga ne poznate, 3s3, ki pride za
menoj, in jaz nisem vreden, da bi mu
odvezal jermen na sandali.«
To se je zgodilo v Betaniji, onkraj
Jordana, kjer je Janez krščeval.
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OZNANILA od 13. — 20. 12. 2020
MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
3. ADVENTNA
13. 12. 2020 NEDELJA

10.00

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

Ponedeljek
14. 12.

19.00

za + Ireno Remic
za + Butejeve

19.00

za + Marijo Jelen (obletna)
za + Hriberske in mamo (obletna)

sv. Janez od križa,
duhovnik

Torek
15. 12.
Sreda
16. 12.

začetek božične
devetdnevnice

19.00

za + Alojza Weiss in Komarjeve
za + Antona Belak

Četrtek
17. 12.

božične
devetdnevnice

19.00

za + Ivana Verbuč (30 dan)
za blagoslov mlade družine

Petek
18. 12.

božične
devetdnevnice

19.00

za + Terezijo Dimec (30 dan)
za + Jožeta Pinculič
za + Marijo Karlatec (8 dan)

Sobota
19. 12.

božične
devetdnevnice

19.00

za + starše Prislan (obletna za Marijo)
za + Pavla Novak (30 dan)
za žive in + župljane

Nedelja
20. 12.
2020

4. ADVENTNA
NEDELJA

10.00

za + Stržičeve (obletna)
za + Marijo in Stanislava Pečnik (obletna)
za + Alojzijo Goltnik (8 dan)

KARITAS: Vabljeni, da darujemo za ljudi v s3ski, predvsem, ker COVID-19 še bolj povečuje
revščino. Lahko darujete za ljudi v s3ski 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).
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