ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
OZNANILA - 24. teden med letom

(11. - 18. 9. 2016)
Izdano v Mozirju, 10. 9. 2016

GLASNIK

11. SEPTEMBER 2016

24. NEDELJA MED LETOM

ŽUPNIJA MOZIRJE
Ponedeljek
12. 9.

8.00

za zdravje
za + Anico Klemenak

Torek
13. 9.

Sv. Janez
Zlatousti, škof

19.00 za + Zinko in Franca Breznik (obletna) in +
Vozlove
za + Stanislava Weiss

Sreda
14. 9.

POVIŠANJE SV.
KRIŽA, praznik

9.00

Četrtek
15. 9.

Žalostna Božja
Mati

19.00 za + Ano Praprotnik (8 dan)
za + Vivoda Franca, Angelo in Marijo

Petek
16. 9.

Sv. Kornelij,
19.00 za + Ivana Podvratnik, starše, brate in
papež, in Ciprijan,
sestro
škof
za + Marijo Firšt (obletna)

Sobota
17. 9.
Nedelja
18. 9.
2016

za + Janeza Korenjak
za + Alojza Kovač

19.00 za + Dejana Janžovnik
za + Terezijo Bizjak
v zahvalo za zdravje v družini
25. NEDELJA
MED LETOM

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00 za + Otilijo Mlakar in Marijo Berger
za + Franca Černivšek
za + Brezovnik Ivana, Vrhovnik Antona in
Vero (obletna)

ŽUPNIJA ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
18. 9.
2016

25. NEDELJA
MED LETOM

9.00

za + Žlebskega ata (obletna)
v zahvalo

“Sin, ti si vedno pri meni in vse moje je tvoje.“

EVANGELIJ 23. NEDELJE MED LETOM, l. C
Lukov evangelij 15,11-32
Rekel jim je tudi: »Neki človek je imel dva sina.
In mlajši izmed njiju je rekel očetu: ‚Oče, daj mi
delež imetja, ki mi gre!‘ In razdelil jima je
imetje. Malo dni zatem je mlajši sin spravil vse
stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo in je
tam z razuzdanim življenjem zapravil svoje
imetje. Ko pa je vse potrošil, je v Jstem kraju
nastala huda lakota in je začel stradaJ. Šel je
torej in se pridružil nekemu meščanu Jste
dežele in ta ga je poslal na svojo pristavo svinje
past. In želel se je nasiJJ z rožiči, ki so jih jedle
svinje, pa mu jih nihče ni dal. Šel je vase in
rekel: ‚Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v izobilju, jaz pa tukaj od lakote ginem!
Vstal bom in pojdem k svojemu očetu in mu porečem: Oče, grešil sem zoper nebesa in pred
teboj; nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin, sprejmi me kot katerega svojih
najemnikov!‘ In je vstal ter šel k svojemu očetu. Ko pa je bil še daleč, ga je njegov oče
zagledal in milo se mu je storilo; in pritekel je, ga objel in poljubil. Sin pa mu je rekel: ‚Oče,
grešil sem zoper nebesa in pred teboj; nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin.‘ Oče pa
je velel svojim služabnikom: ‚Brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite, in dajte mu
prstan na roko in čevlje na noge; in pripeljite pitano tele in ga zakoljite in jejmo ter se
veselimo; zakaj ta moj sin je bil mrtev in je oživel; je bil izgubljen in je najden.‘ In so se začeli
gosJJ. Njegov starejši sin pa je bil na polju. In ko se je (domov) gredé približal hiši, je
zaslišal godbo in ples. Poklical je enega izmed služabnikov in vprašal, kaj bi to bilo. Ta mu je
rekel: ‚Tvoj brat je prišel in tvoj oče je zaklal pitano tele, ker ga je spet zdravega dobil.‘Ujezil
se je in ni hotel vstopiJ. Njegov oče je tedaj prišel ven in ga pogovarjal. Ta pa je očetu
odgovoril: ‚Glej, toliko let J služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza; pa meni nikoli
nisi dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi
prijatelji. Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je tvoje
žpk.
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oživel, je bil izgubljen in je najden.‘«

GLASNIK
OZNANILA
Maše redno po urniku. V sredo bo sv. maša v Mozirju ob 9.00 zaradi rekolekcije. V
petek v Šmihelu sv. maše ne bo.
V sredo, 14. 9. bo dekanijska rekolekcija, srečanje duhovnikov dekanije Gornji Grad, v
Mozirju. Maša bo ob 9.00, lepo vabljeni, kdor more.
Razpored za krašenje župnijske cerkve Mozirje: 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).
Srečanje Frančiškovega svetnega reda bo danes, v nedeljo, 11. 9. ob 5.00 v veroučni
učilnici.
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.
Biblična skupina ima srečanje v torek, 13. 9. ob 20.00.
Misijonska skupina ima srečanje v torek, 13. 9. po maši.
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 bo seja Župnijskega pastoralnega sveta, ob 19.30 uri.
Naslednjo nedeljo, 18. 9. bo uvodna veroučna sv. maša ob 10.00. Verouk se bo začel
s ponedeljkom, 19. 9. 2016. Za vpis v 1. razred verouka prosim starše, da se oglasijo v
župnišču v Mozirju.
FesXval SXčna 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 €.
Nekaj dogodkov v septembru:
19. 9. - srečanje skupine za duhovno rast DKPS (ob 20.00)

ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL

22. 9. - srečanje “Mož sv. Jurija“ (ob 20.00)
25. 9. - Šmihelska nedelja: slovesna sv. maša ob 9.00 in blagoslov obnovljenih orgel v
župnijski cerkvi v Šmihelu. Med nami bo škof ordinarij dr. Stanislav Lipovšek.
__________________________________________
ŠOLA ZA ZAKON V MOZIRJU
za bodoče zakonske pare in za Xste komaj poročene, ki se želijo temeljito pripraviX
na zakonsko življenje.
Šola za zakon je za Xste fante in dekleta, ki resno hodijo skupaj in se želijo temeljito
pripraviX na krščanski zakon ter že poročene mlade, ki bi radi poglobili zakonsko
življenje. Mladi v zakonu oz. na poX 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 priX na prvo srečanje, nas
prosim predhodno obvesXta, da se dogovorimo, kdaj bi vama odgovarjalo.
__________________________________________
ROPARSKE TATVINE V ŽUPNIŠČIH (iz poročila policijske uprave Celje)
Na območju Policijskih uprav Celje in Ljubljana v zadnjem obdobju obravnavamo
večje število kaznivih dejanj vlomov v objekte župnišč. Samo v Celjski škoﬁji je bilo
letos teh kaznivih dejanj 14. Na zadnje so storilci dne 3. 9. izvedli v Preboldskem
župnišču roparsko tatvino in ob tem zvezali in pretepli župnika. Storilci so predrzni in
prepričani, da jih v času storitve dejanj ne bo nihče zasačil oz. da bodo ob prihodu
policije na kraj pravočasno opozorjeni, saj delujejo v organizirani skupini. Po do
sedaj zbranih informacijah smo dobili podatke o tem, da omenjena kazniva dejanja
verjetno izvajajo trije storilci, za katere imamo tudi opis, in sicer:
- moški visok do 175 cm, krajših las ali plešast, temnejše polX
- moški visok do 185 cm, črnih las, suhe postave
- moški visok do 175 cm suhe postave.
Gre za osebe Romske populacije.
Občane prosimo, da so pozorni na neznane avtomobile in osebe, ki ustrezajo temu
opisu in se sprehajajo in poXkajo v bližini cerkve in župnišča, kajX predhodno si
ogledajo kraj ropa. Lahko si zapišete tudi številko avtomobilskih tablic ali s
telefonom poslikate. Morda jih bomo tudi tako odvrnili od nameravanega ropa.

