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GLASNIK
2. NEDELJA PO BOŽIČU
Sv. maše bodo od sedaj naprej po rednem urniku.
Sv. mašo lahko od ponedeljka, 4. 1. 2021 obhajamo v
cerkvi pod posebnimi pogoji. V Mozirju je pros@h mest
za eno mašo 12, v Šmihelu pa 6. Prosto mesto pomeni
eno gospodinjstvo. Med delavniki se ne bo potrebno
naprej prijavi@ za mašo, za praznike in nedelje pa se je
potrebno prijavi@, in to samo župniku samo na telefon
z SMS ali klicem (031 461 700). Ko dobite povratno
informacijo, da je prostor rezerviran, lahko pridete k
@s@ maši. En prostor za eno gospodinjstvo, naj bo to
ena oseba ali pa tudi 10 oseb iz istega gospodinjstva.
Brez predhodne prijave se žal ne boste mogli udeleži@
sv. maše. Predpisi so s strani vlade RS in smo
podvrženi tudi inšpekcijskim kontrolam.
Starejšim in rizičnim osebam je še naprej odsvetovan
obisk sv. maše. Prosim za obzirnost, da se nedelje in
praznike zvečer prostor pri maši prepus@ sicer
zaposlenim in družinam z otroci.
Da bo najbolj pravično, sem se odločil, da so odprte
prijave za mašo in kdor prej pride, prej melje.
------------------

Biblična skupina ima srečanje na Zoom-u v
ponedeljek, 4. 1. ob 20h.
------------------

V torek, 5. 1. bo ob 20h Zoom dogodek, ko bomo
gos@li Roka Brezovnika, ki nam bo pregovoril s svoji
preizkušnji v letu 2020. Vabljeni.

CERKVENA KRONIKA ŽUPNIJ
MOZIRJE in ŠMIHEL NAD
MOZIRJEM ZA LETO 2020:
Mozirje:
- Sv. krstov je bilo 22: 9 dečkov in
13 deklic, vsi iz župnije Mozirje.
- Cerkvenih porok je bilo 10. 4 v
župnijski cerkvi, 4 v kapeli sv.
Valen@na v Gaju, 1 na Lepi Njivi v
cerkvi Marije Božje Matere in 1 v
Ljubiji v cerkvi sv. Nikolaja. Od
tega 8 domačih porok in 2 od
drugod.
- Zakrament sv. birme je prejelo
skupaj 29 birmancev v 9. razredu
OŠ, iz župnije Mozirje 28
birmancev, od tega 17 fantov in
11 deklet ter 1 fant iz župnije
Šmihel nad Mozirjem.
- K prvemu sv. obhajilu je v
Mozirju pristopilo 24 otrok: 8
dečkov in 16 deklic.
- Cerkvenih pogrebov je bilo 37:
14 moških in 23 žensk. Povprečna
starost ob smr@ je bila 79.9 let.

------------------

V sredo, 6. 1. obhajamo praznik Gospodovega
razglašenja ali Sv. tri kralje. Maše bodo ob 8.45h v
Šmihelu ter ob 10h, 17h in 19h v Mozirju. Prosim za
predhodne prijave.
------------------

Naslednja nedelja je Jezusov krst. Nedeljske maše
bomo obhajali v Mozirju v soboto ob 18h ter v nedeljo
ob 7h, 10h in 18h ter v Šmihelu ob 8.45h. Prosim za
predhodne prijave.
------------------

Dovoljeno je obhaja@ tudi sv. krst v ožjem družinskem
krogu, prav tako poroko. Za pogrebe velja enako kot
do sedaj.
------------------

Še naprej je možno obhajilo po 10 sv. maši za vse @ste,
ki ne boste mogli k sv. maši, tako v sredo, na praznik,
kot ob nedeljah.

Šmihel:
- Sv. krstov je bilo 6: 5 dečkov in 1
deklica.
- Cerkvene poroke so bile 3: 1 v
Šmihelu in 2 pri sv. Radegundi. 1
par je bil iz župnije Šmihel, 2 od
drugod.
- Zakrament sv. birme je v
Mozirju prejel 1 birmanec iz
župnije Šmihel.
- V letu 2020 v Šmihelu ni bilo
prvega sv. obhajila.
- Cerkvenih pogrebov je bilo 5: 3
ženske in 2 moška. Povprečna
starost ob smr@ je bila 85.6 let.
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OZNANILA od 3. — 10. 1. 2021
MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
3. 1. 2021

10.00

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

Ponedeljek
4. 1.

8.00

za + Antona Belak
za + Marijo Zajc (8 dan)

Torek
5. 1.

18.00

za + Marjana Benda (obletna)
za + Olgo Slapnik

8.45
10.00

za + Drofelske in Jožefo Acman (obletna)
(rdeča barva pomeni, da je maša v Šmihelu)
v čast Svetemu Duhu

17.00

za + Franca Slemenšek

19.00

za + Milico in Albina Skornšek (obletna)
za + Franca Goličnik

Četrtek
7. 1.

18.00

za + Franca in Nino Vršnik (obletna)
za + Pečnik Vero

Petek
8. 1.

18.00

za blagoslov družine Brezovnik
za + Marijo in Ivana Žunter (obletna za Marijo)
za + Antona Reberšak

Sobota
9. 1.

18.00

za + dr. Franca Širko (obletna)
za + Marijo Karlatec (30 dan)
za + Ernesta Špeh (obletna)

7.00

za žive in pokojne župljane

8.45

za + Alojzijo Goltnik (30 dan)

10.00

za blagoslov mlade družine
za + Ljudmilo Rakun
za + Frančiško Herlah

18.00

za + Milico Skornšek

Sreda
6. 1.

Nedelja
10. 1.
2021

2. NEDELJA PO
BOŽIČU

GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE
slovesni praznik

JEZUSOV KRST

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 1,1-18)
V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog.
Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo.
V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sve@ v temí, a temá je ni sprejela.

