ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
OZNANILA - 23. teden med letom

(4. - 11. 9. 2016)
Izdano v Mozirju, 2. 9. 2016

ŽUPNIJA MOZIRJE
Ponedeljek Sv. Mati Terezija 8.00
5. 9.

za + Ano Mihalovski in Stanko Čedej
za + p. dr. Marjana Šef (obletna)

Torek
6. 9.

19.00 za + Irman Alfonza in Marijo
za blagoslovljeno šolsko leto

Sreda
7. 9.
Četrtek
8. 9.

8.00

v čast Svetemu Duhu

ROJSTVO DEVICE 10.00 za + Alojzijo Stenšak
MARIJE, praznik
19.00 za + Marijo Goltnik in sorodnike

Petek
9. 9.

19.00 za + Sretena Stanojković (obletna)
za + Julijana Podvratnik

Sobota
10. 9.

19.00 za + Ano Modrijančič (obletna)
za + Stanojković Sretena in v zahvalo
za + Ano Predovnik (obletna) in Franca in
+ Pleščeve

Nedelja
11. 9.
2016

24. NEDELJA
MED LETOM

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00 za + Danilota Glušič
za + Ludvika Završnik
10.00 za + Janeza Rženičnik
za + Goličnik Vinkota in Frančiško
(Lepa Njiva)
15.00 za + Jožeta Vačovnik
(Loke – pri kapeli)

ŽUPNIJA ŠMIHEL nad Mozirjem
Četrtek
ROJSTVO DEVICE 9.00
8. 9.
MARIJE, praznik
Nedelja
11. 9.
2016

24. NEDELJA
MED LETOM

9.00
12.00

za + Markota Orel
za + Janeza Goltnik in Heleno Hriberšek
(obletna)
v zahvalo
(Jezus Dobro Pastir – Mozirska planina)

GLASNIK

4. SEPTEMBER 2016

23. NEDELJA MED LETOM

EVANGELIJ 23. NEDELJE MED LETOM, l. C
Lukov evangelij 14,25-33
Za njim pa so šle velike množice in obrnil se je ter jim rekel: »Če kdo pride k meni in ne
sovraži svojega očeta in matere in žene in otrok in bratov in sester, vrh tega tudi svojega
življenja, ne more biE moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more
biE moj učenec. Kdo namreč izmed vas, ki hoče zidaE stolp, poprej ne séde in ne preračuna
stroškov, ali ima, da ga dozida; da bi se mu potem, ko bo postavil temelj in bi ne mogel
dovršiE, ne začeli vsi, ki bi to videli, posmehovaE in govoriE: ‚Ta človek je začel zidaE, pa ni
mogel dovršiE.‘ Ali kateri kralj, ki gre na vojsko zoper
drugega kralja, poprej ne séde in se ne posvetuje, ali
more z deseEmi Esoči stopiE nasproE njemu, ki prihaja
nadenj z dvajseEmi Esoči? Če ne, pošlje, ko je oni še
daleč, poslanstvo in prosi miru. Tako torej nobeden
izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biE
moj učenec.

MARIJINO ROJSTVO - 8. 9.
Ana in Joahim naj bi bila kraljevega, Davidovega
rodu. Bila sta pobožna in plemenitega značaja, zato sta kmalu po poroki svoje
premoženje razdelila na tri dele: enega sta namenila za sveBšče, drugega za
ubožce, tretjega pa sta obdržala za svoje preživetje. Bog je tudi njiju preizkušal s
»sramoto« nerodovitnosB: dvajset let nista imela otrok. Zaobljubila sta se, da ga
bosta, če bo Bog uslišal njuno prošnjo in jima dal potomca, posveBla njemu. Zadnja
žalostna preizkušnja je Joahima doletela, ko je veliki duhovnik odklonil njegov
daritveni dar prav zaradi tega, ker z ženo nista dala izvoljenemu narodu potomcev.
Potrt in osramočen se je za šBrideset dni zatekel k svoji čredi v puščavo. Tu se je
posBl in molil k Bogu. V tem času se je Ani na vrtu prikazal angel in ji razodel, da so
njene molitve uslišane, saj ji bo Bog dal otroka in njen rod bo blagoslovljen po vsem
svetu. Podobno razodetje doživi tudi Joahim,
ki se nato vesel vrne k svoji ženi. Deklici, ki se
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GLASNIK
OZNANILA
Razpored za krašenje župnijske cerkve Mozirje: 11. 9. – Loke; 18. 9. – Brezje; 25. 9. –
Mozirje; 2. 10. – Lepa Njiva; 9. 10. – Ljubija; 16. 10. – Loke; 23. 10. – Radegunda; 30.
10. – Brezje; 6. 11. – Župnijski svet (zahvalna nedelja).
Biblična skupina ima srečanje v ponedeljek, 5. 9. ob 20.00.
Bralni klub ima srečanje v torek, 6. 9. ob 20.00.
Športno društvo Mozirje vabi na odbojko za odrasle vsako sredo ob 20.00 v športno
dvorano Mozirje – pri šoli. Pričnemo že to sredo, 7. 9. ob 20.00. Vabljeni vsi starejši
od 25 let.
V četrtek, 8. 9., je praznik Marijinega rojstva. Maše bodo ob 9.00 v Šmihelu in ob
10.00 ter ob 19.00 v Mozirju pri fari. V petek v Šmihelu maše ne bo.
V soboto, 10. 9., bo škoﬁjski molitveni dan za duhovne poklice. Vabljeni na
molitveno uro za duhovne poklice v Petrovče v soboto, 10. 9. Ob 9.00, ob 10.00 pa
sledi še sv. maša, ki jo bo vodil celjski škof.
Naslednjo nedeljo, 11. 9., bo maša tudi ob 10.00 na Lepi Njivi ob prazniku Marijinega
rojstva, zavetnice Leponjivske cerkve.
Naslednjo nedeljo, 11. 9., bo maša tradicionalno tudi ob 15.00 v Lokah pri kapeli.
Naslednjo nedeljo, 11. 9., bo maša ob zaključku paše tudi na Mozirski planini ob
12.00.
Za vpis v 1. razred verouka prosim starše, da se oglasijo v župnišču v Mozirju.
Uvodna veroučna sv. maša bo v nedeljo, 18. 9. ob 10.00, verouk se bo predvidoma
začel v tednu, ki sledi.
Sestanek za starše veroukarjev 8. razreda bo v ponedeljek, 12. 9. ob 18.30.
Sestanek za starše birmancev (9. razred) bo v ponedeljek, 12. 9. ob 19.30.
FesTval STčna mladih bo letos v soboto. 17. 9. Odhod avtobusa bo iz avtobusne
postaje ob 7.30 uri. Mlade prosim, da se čimprej prijavijo.
Na Brezje bomo poromali v nedeljo, 18. 9. Avtobus bo peljal iz Lepe Njive ob 12.30
in iz Šmihela preko Žekovca ob 12.30. Ob 13.00 odrinemo izprej pošte v Mozirju.
Prosim za čimprejšnjo prijavo. Cena 10 €.

ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL

ŠOLA ZA ZAKON V MOZIRJU
za bodoče zakonske pare in za tiste komaj poročene, ki se želijo temeljito
pripraviti na zakonsko življenje.

Zakaj?
Da se mladi naučijo govoriti o svojih
doživljanjih, kar je temelj za pristen odnos med fantom in dekletom, ki
hodita skupaj ter pozneje med možem in ženo.
Da dovolj široko spoznajo tako vprašanja, ki zadevajo njihovo skupno pot,
kot pozneje življenje v zakonu ter družini.
Da se povežejo enako ali podobno misleči kristjani, ki bodo pozneje
verjetno tudi kot poročeni želeli sodelovati med seboj v zakonskih
skupinah.
Šola za zakon je torej za tiste fante in dekleta, ki resno hodijo skupaj in
se želijo temeljito pripraviti na krščanski zakon ter že poročene mlade, ki
bi radi poglobili zakonsko življenje. Mladi v zakonu oz. na poti v zakon tako
spoznavajo krščanske vrednote zakona in družine. Pri tem prizadevanju se
medsebojno podpirajo in spodbujajo.
Šola za zakon bo v župnišču Mozirje od septembra 2016 do junija 2017.
Prvo srečanje bo v torek, 27. septembra 2016 ob 20.00 uri,
potem po skupnem dogovoru 2 krat mesečno.
V kolikor bi se rada udeležila šole za zakon, pa ne moreta priti na prvo
srečanje, nas prosim predhodno obvestita, da se dogovorimo, kdaj bi vama
odgovarjalo.
Voditelji smo Sandi Koren, župnik
in zakonca Angelca in Jože Šuster.

