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

Maše so v Šmihelu vsak četrtek ob
16.00 in v nedeljo ob 8.45. Prijave so
potrebne za nedeljo.
------------------

Skupina za duhovno rast ima srečanje
na Zoom-u v ponedeljek, 11. 1. ob
20h.
------------------

Mladinski verouk je v petek, 15. 1. ob
20h na Zoom-u.
------------------

Tudi naslednjo nedeljo, 15. 1. bomo
obhajali pet sv. maš, v Mozirju v
soboto ob 18h ter v nedeljo ob 7h, 10h
in 18h ter v Šmihelu ob 8.45h. Prosim
za predhodne prijave.

IZ SVETEGA EVANGELIJA PO MARKU
(MR 1,7-11)
Tis@ čas je Janez oznanjal: »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.« Tiste dni je
prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je
krs@l v Jordanu. Brž ko je stopil iz vode, je
zagledal nebesa odprta in Duha, ki se je spuščal
nadenj kakor golob. In zaslišal se je glas iz
nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam
veselje.«
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OZNANILA od 10. — 17. 1. 2021
MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
10. 1. 2021

7.00

za žive in pokojne župljane

8.45

za + Alojzijo Goltnik (30 dan) (Šmihel)

10.00

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

18.00

za + Milico Skornšek

8.00

za + Janeza Pustoslemšek
za + Jožeta in Olgo Marolt

Torek
12. 1.

18.00

za + Alojza Janko in starše
za + Elo Govek

Sreda
13. 1.

8.00

za + Frančiško in Matevža Zavolovšek
za + Marijo Podobnik

Četrtek
14. 1.

16.00

za + Štefana Gaber (Šmihel)

18.00

za + Ljudmilo Završnik
za + Košakove

Petek
15. 1.

18.00

za + Nežo, Frančiško in Jožeta Reberčnik
za + Stankota Žagar (obletna) in starše
za + Ivana Vrhovnik

Sobota
16. 1.

18.00

za + Jožeta in Blaža Mikek (obletna)
za + 2 Antona in Marijo Završnik
za + Prečnik Leopolda in Frančiško iz Brezja

7.00

za žive in pokojne župljane

8.45

za + Zgornje Udovske (Šmihel)

10.00

za + Lojza Goličnik (30 dan)
za + starše Železnik, Pečnik in brata Franca

18.00

za + Terezijo Janžovnik
za + Daneta Hriberšek

Ponedeljek
11. 1.

Nedelja
17. 1.
2021

JEZUSOV KRST

sv. Pavlin Oglejski

2. NEDELJA MED
LETOM
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