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ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL
www.zupnija-mozirje.si

Mobi: 031 461 700

GLASNIK
4. ADVENTNA NEDELJA
Maše bodo ob večerih med tednom ob 18 uri. Maše z udeležbo ljudi niso dovoljene. Prenos
sv. maše v živo je vsak dan na župnijskem Youtube kanalu.
------------------

Obisk bolnikov za spoved in obhajilo bo po dogovoru v ponedeljek in torek. Pokličite za
dogovor.
------------------

Do srede bomo ob večerih obhajali božično devetdnevnico ob sv. mašah.
------------------

Večernice na Zoom-u ta teden v torek ob 20.00 pred Najsvetejšim. Lepo vabljeni.
------------------

V četrtek, 24. 12., obhajamo SveB večer. Maša po Zoom-u iz župnijske kapele bo ob 18h.
Vabljeni. Ob začetku maše bo BLAGOSLOV JASLIC, ki jih boste pripravili po domovih.
------------------

Med nami je Luč miru iz Betlehema. SkavI so organizirali točke prevzema, kjer jo boste lahko
prevzeli “brezsIčno“ in v skladu z vsemi predpisi, ki veljajo v karanteni.
Točke prevzema:
- Župnijska cerkev v Mozirju, vsak dan od 8h do 17h (pri Jožefovem oltarju, samopostrežno)
- Župnijska cerkev Šmihel, nedelja, 20. 12. od 16h - 17h
- Brezovnik MarIn, Radegunda 22, 070/327-881
- Hrastnik, Lepa Njiva 8. Janica: 041 591 993, Ivan: 041 951702
- Nataša Slapnik, Na trgu 37, 040 419 882
- Mojca Črnivšek, Ljubija 70, 031 759 578
- Erik Zavolovšek. Loke pri Mozirju 33c, 040 562 808
- družina Slemenšek, Ljubija 121, 070 430 979
- družina Vačovnik, Na tratah 9, 040 729 913
- družina Kreinz, Aškerčeva 61, 040 599 203
------------------

Pokličite, da se dogovorimo, kdaj se oglasite za sv. spoved v župnijski kapeli.
------------------

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, razdaljo 2m.
------------------

Vsako nedeljo in NA BOŽIČ, 25. 12. bom od konca maše pa do 12h na razpolago v kapeli v
župnišču, kjer lahko posamič ali skupaj kot družina pridete molit, prejmete obhajilo ali
pristopite k sv. spovedi (sv. spoved po vnaprejšnjem dogovoru).
------------------

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.
------------------

KARITAS: 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).
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ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL
www.zupnija-mozirje.si

Mobi: 031 461 700

OZNANILA od 20. — 27. 12. 2020
MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
4. ADVENTNA
20. 12. 2020 NEDELJA

10.00

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

Ponedeljek
21. 12.

božične
devetdnevnice

18.00

za + Alojza in 2 Tereziji Breznik
za pozabljene duše v vicah

Torek
22. 12.

božične
devetdnevnice

18.00

za + Aleksa Stropnik
za + Kortnerjeve in Darkota Napotnik

Sreda
23. 12.

božične
devetdnevnice

18.00

za + Jožefa in Marijo Mavrič
za + Mileno Pust (30 dan)

Četrtek
24. 12.

SVETI VEČER

18.00

za + Breznik Mirkota
za + Konečke
za + Antona Robida (obletna)

Petek
25. 12.

BOŽIČ

10.00

za + Štefana Tasič
za + Slavkota in starše Britovške
za + starše Čretnik in Vrbnikove

Sobota
26. 12.

SV. ŠTEFAN,
mučenec

18.00

za + Kovačeve, Šteio in Edo
za + Lojza Goličnik (8 dan)
za + Alojzijo Goltnik (8 dan)

Nedelja
27. 12.
2020

SVETA DRUŽINA,
slovesni praznik

10.00

za + Ido Pudgar (obletna)
za + 2 Franca in Ano Praprotnik
za + Ivana in Marijo Britovšek

EVANGELIJ PO LUKU (Lk 1,26-38)
TisI čas je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret k devici, zaročeni z možem,
ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil k njej in
rekel: »Pozdravljena, milosI polna, Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se je vznemirila in
premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajI našla si milost
pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus …Marija pa je rekla angelu:
»Kako se bo to zgodilo, ko ne spoznam moža?« Angel ji je odgovóril: »SveI Duh bo prišel
nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojěno, imenovalo Božji
Sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosI; in to je šesI mesec njej, ki
so jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče.« Marija pa je rekla: »Glej, dekla
sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje.

