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GLASNIK
NEDELJA SVETE DRUŽINE
Maše vsak večer ob 18h na
Youtubu, razen na
Silvestrovo, ko bo maša ob
10h.
------------------

V torek, 29. 12. bo ob 20h
Zoom dogodek, ko bomo
gosCli zakonca Vilmo in
Danija Siter, ustanovitelja
gibanja Družina in življenje
(Diž) v Sloveniji. Spregovorila
nam bosta o našem
praznovanju božiča v
letošnjem posebnem letu.
Vabljeni.
------------------

Večernice na Zoom-u bodo
ta teden v torek ob 19.00.
------------------

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

EVANGELIJ PO LUKU (Lk 2,22-40)
Ko so se dopolnili dnevi Marijinega očiščevanja po Mojzesovi
postavi, so Jezusa prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili pred
Gospoda, kakor je zapisano v Gospodovi postavi: Vsak moški
prvorojenec naj bo posvečen Gospodu, in da bi žrtvovali dve
grlici ali dva golobčka, kakor je rečeno v Gospodovi postavi.
Bil pa je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon; bil je
pravičen in bogaboječ. Pričakoval je Izraelovo tolažbo in SveC
Duh je bil nad njim. In SveC Duh mu je razodel, da ne bo
videl smrC, dokler ne bo videl Gospodovega maziljenca. V
Duhu je prišel v tempelj. In ko so starši prinesli dete Jezusa,
da bi zanj opravili vse po običaju postave, ga je tudi Simeon
vzel v naročje, slavil Boga in rekel: »Zdaj odpuščaš, Gospodar,
svojega služabnika v miru, kakor si obljubil s svojo besedo.
KajC moje oči so videle Odrešenika, ki si ga poslal vsem
ljudstvom: luč v razodetje vsem narodom in v slavo Izraela,
tvojega ljudstva.«
Njegova oče in maC sta se čudila temu, kar se je govorilo o
njem. Simeon jih je blagoslôvil in rekel Mariji, njegovi materi:
»Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu
in v znamenje, kateremu bodo nasprotovali, in tvojo dušo bo
presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src.«
Tam je bila tudi prerokinja Ana, Fanuélova hči iz Aserjevega
rodu. Bila je že zelo v leCh. Po svojem devištvu je sedem let
preživela z možem, nato pa je kot vdova dočakala
šCriinosemdeset let. Templja ni zapuščala, ampak je noč in
dan s postom in molitvami služila Bogu. Prav Csto uro je
prišla v tempelj počasCt Boga. In pripovedovala je o otroku
vsem, ki so pričakovali odrešenje Jeruzalema. Ko so izpolnili
vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje
mesto Nazaret.
Otrok pa je rastel in se krepil. Bil je vedno bolj poln modrosC
in Božja milost je bila z njim.
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OZNANILA od 27. 12. 2020 — 3. 1. 2021
MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
NEDELJA SVETE
27. 12. 2020 DRUŽINE

10.00

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

Ponedeljek
28. 12.

Nedolžni otroci,
mučenci

18.00

za + Rudija Zupančič
po namenu

Torek
29. 12.

peC dan božične
osmine

18.00

za + AvgušCna Livk
za + Marijo Čokan (8 dan)

Sreda
30. 12.

šesC dan božične
osmine

18.00

za + Vero Pečnik
za + MarCna in Pepco Hojnik

Četrtek
31. 12.

sedmi dan
božične osmine
- sv. Silvester

10.00

v zahvalo za leto Gospodovo 2020
za + duhovnika Franca Brecl

Petek
1. 1.
2021

MARIJA, SVETA
BOŽJA MATI novo leto

18.00

na čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za domovino
za + Terezijo Breznik

Sobota
2. 1.

sv. Bazilij in
Gregor Nacianški,
škofa

18.00

za + starše Ramšak in Ermenc
za + Stanislava Zajc
za + starše Pustoslemšek in brata Vinka in
Janeza

Nedelja
3. 1.
2021

2. NEDELJA PO
BOŽIČU

10.00

v zahvalo sv. Roku
za + Pavlo Polanšek (30 dan)
za + Jožefo Korošec

Dragi farani in vsi ljudje dobre volje. Ob Silvestrovem sem se odločil, da darujem za sveto mašo
v zahvalo za leto Gospodovo 2020. Zakaj dikcija: leto Gospodovo? Anno Domini, s kraCco AD
(laCnsko leto Gospodovo), je laCnska besedna zveza, ki se tradicionalno uporablja pri številčenju
let od Jezusovega rojstva naprej, a mi se moramo opomniC, da je kljub vsemu tudi leto 2020
bilo Gospodovo leto. Čeprav nas je zaznamovala bolezen COVID-19, pa je to leto bilo tudi leto
blagoslovov in novih priložnosC. Zemlja je obilno obrodila, zadela nas ni nobena velika naravna
nesreča in dobili smo priložnost, da smo še bolj skupaj v družinah, hkraC pa da pridemo skupaj
na nove načine, ki smo si jih morali izmisliC ali pa se tega, kar nam tehnika omogoča, naučiC. In
odkriC nekaj novega ni nikoli slabo. Najlepše pa je, da smo ugotovili, da potrebujemo drug
drugega bolj kot karkoli drugega in smo pripravljeni narediC vse, da smo drug ob drugem.
Verjamem, da smo se potrudli, da smo tudi ob CsCh, ki so v teh časih še bolj sami in osamljeni.
Čeprav situacija ni enostavna, Bog naredi, da se rodi nekaj novega, lepega. Kot je naredil, da se
je rodilo Božje Dete na ta svet. Sedaj se rojeva leto Gospodovo 2021. Dovolimo, da se zgodi v
novem letu Božja volja in vse bo prav, pa čeprav se bo zdelo drugače. BOG Z VAMI. Sandi, župnik
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