ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
OZNANILA - 25. teden med letom

(18. - 25. 9. 2016)
Izdano v Mozirju, 17. 9. 2016

GLASNIK

18. SEPTEMBER 2016

25. NEDELJA MED LETOM

ŽUPNIJA MOZIRJE
Ponedeljek
19. 9.
Torek
20. 9.

8.00

za + Alojza in Veroniko Cajner
za + Zavračke

Četrtek
22. 9.

Sv. Andrej Kim
19.00 za + Šolar Marijo in Lemež Amalijo
Taegon in
za + Milana in Marijo Pistotnik
korejski mučenci
SV. MATEJ,
8.00 za + Francija Praprotnik
apost. in
za zdravje pri ljudeh in živini
evangelist
praznik
19.00 za + Jožefa Zidarn (obletna)
za + Matevža in Faniko Zavolovšek

Petek
23. 9.

Sv. Pij iz
Pietrelcine

Sobota
24. 9.

BL. ANTON
19.00 za + Matjaža Beričnik (30 dan)
MARTIN SLOMŠEK
za + Markota Draženovič (obletna) in
Praznik
Mihaela Podboj
za + Ivana Brinovšek (obletna)

Nedelja
25. 9.
2016

26. NEDELJA
MED LETOM

7.00

Slomškova ned.

10.00 za + Ano in Leopolda Zgojznik
za + Marijo Košan in Žnidarjeve

Sreda
21. 9.

19.00 za + Jožeta Pinculič (obletna)
za + Stanislava Novak

za žive in pokojne župljane
za + starše Antona in Marijo Bastl

ŽUPNIJA ŠMIHEL nad Mozirjem
Petek
23. 9.

Sv. Pij iz
Pietrelcine

Nedelja
25. 9.
2016

26. NEDELJA
MED LETOM
Šmihelska
nedelja

za + Elizabeta Verbuč
9.00

za + Terezijo Goličnik
za + Frančiško Naraločnik

EVANGELIJ 25. NEDELJE MED LETOM,
l. C
Lukov evangelij 16,10-12
Kdor je zvest v najmanjšem, je zvest
tudi v velikem, kdor pa je krivičen v
najmanjšem, je krivičen tudi v velikem.
Če torej pri krivičnem mamonu niste
bili zvesA, kdo vam bo zaupal resnično
dobrino? In če pri tujem niste bili zvesA,
kdo vam bo dal to, kar je vaše?

KAKO PA MI SHAJAMO S SVOJO KRIVDO?
V evangelijski priliki začuAmo, s kakšno psihološko spretnostjo nagovarja Jezus bralca. Ko
izziva poslušalce, jih izvabi iz gotovega položaja njihove pobožnosA. Prav tam, kjer nas
neka prilika razjezi, smo izzvani, da postavimo svoj pogled na Boga in na človeka pod
vprašaj in ga popravimo.
Jezus je s svojo priliko o nepravičnem oskrbniku, ki izigra svojega gospoda, v svojih
poslušalcih, ki jih gre iskaA predvsem med ubogimi, zagotovo zbudil škodoželjnost. Vendar
ne gre za to. Gre za vprašanje, kako shajamo s svojo krivdo. Če hočemo ali ne, v krivdo
zapademo ali se zadolžimo. Temu se ne moremo izmakniA. Vprašanje je, kako se na to
odzivamo. Ali se tega vse življenje sramujemo in hodimo naokrog v spokorni obleki, kakor
je razmišljal oskrbnik v svojem samogovoru? Potem povsod izpademo slabi in prosjačimo
za naklonjenost. Druga možnost, kako naj se odzivamo na krivdo, bi bila trdo delaA, sAsniA
zobe, da bi od sedaj naprej delali vse pravilno in vse zapovedi izpolnjevali izredno
natančno. Toda obe poA vodita v slepo ulico. Oskrbnik pride v svojem samogovoru na
tretjo pot, ki jo Jezus odobri.
Namesto da bi krivdo pred Bogom poravnali z
delom ali se pogreznili v sramoto, naj bi krivdo
žpk.
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GLASNIK

ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL

OZNANILA

Prvo srečanje animatorjev birmanskih skupin bo v petek, 23. 9. Ob 19.30.

Maše redno po urniku.

Mladinska skupina ima srečanje v petek, 23. 9. ob 20.00.

Razpored za krašenje župnijske cerkve Mozirje: 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).

Naslednja nedelja je Šmihelska nedelja, patrocinij (praznovanje zavetnika cerkve) v
Šmihelu nad Mozirjem. Ob tej priložnosP bo sv. mašo ob 9.00 daroval in ob tem
blagoslovil obnovljene orgle in pevski kot škof ordinarij dr. Stanislav Lipovšek. Po
maši se bomo zadržali v druženju in praznovanju pred cerkvijo.
______________________________________________________

S ponedeljkom, 19. 9. se prične verouk. Urnik:
1 razred: ponedeljek ob 15.00 in 16.00
2 razred: sreda 6 in 7 uro
3 razred: petek 6 in 7 uro
4 razred: torek 6 in 7 uro
5 razred: torek 6 in 7 uro
6 razred: četrtek 6 in 7 uro
7 razred: ponedeljek 6 in 7 uro
8 razred: četrtek ob 15.00 in petek 6 uro
9 razred: sestanek za dogovor za urnik v petek, 23.9. ob 14.45
Šmihel: sreda ob 13.00
Ure so povzete po urah v šoli, z zamikom 10 minut, da otroci lahko pridejo do
župnišča. Veroučneci oz. starši lahko med dvema možnima terminoma izbirajo
skupino po želji, glede na urnik v šoli, kosilo, prevoz, ...
Letošnje birmance (9 razred) prosim, da pridejo v župnišče vsi skupaj v petek, 23. 9.
po pouku (14.45), da se dogovorimo za urnik verouka.
Srečanje skupine za duhovno rast DKP bo v ponedeljek, 19. 9. ob 20.00.
Ministrantske vaje bodo v četrtek, 22.9. ob 18.00. Vabimo vse, ki bi želeli postaW
ministranW, od začetka 3 razreda naprej, da se nam pridružijo, lahko kar takoj v
nedeljo v zakrisWji.
Prvo srečanje skupine za moške z imenom “možje sv. Jurija“ bo v četrtek, 22. 9. Ob
20.00. Pridružil se nam bo p. Vili Lovše. Vabljeni vsi moški.

V PRIHODNOSTI:
- Začetek šole za zakon za zaročence in mladoporočence bo v torek, 27. 9. ob 20.00
v veroučni učilnici.
- V četrtek, 29. 9. bo ob 19.00 sv. maša s prvoobhajanci in starši, sledi pa sestanek
in družabni večer za starše prvoobhajancev z župnikom, za otroke pa dogajanje v
učilnici. Vabljene vse družine prvoobhajancev.
- SkavP stega Mozirje 1 obhajajo 15 letnico delovanja. Vse župljane in občane, brez
izjeme, stare in mlade, lepo vabijo v nedeljo, 2. 10. ob 10.00 k slovesni sv. maši in
nato k praznovanju s torto po maši na župnijskem dvorišču in v klubu. Ob tem bodo
vpisovali tudi nove člane, od 3. razreda OŠ naprej. Novi člani se lahko prijavijo k
skavtom tudi v župnišču, kjer bodo izvedeli vse nujne informacije.
- Letos pripravljamo tudi novost, to so vaška srečanja. Župnik bom prišel v
določeno vas, kjer bom skupaj z vaščani molil pri vaški kapeli ali znamenju in vas ter
vaščane blagoslovil, nato pa se bomo zadržali v druženju. Vaška srečanja bodo ob
nedeljah popoldne. Za letos načrtujemo 3 srečanja. Vaščani boste pravočasno
obveščeni po vaših delegaWh v Župnijskem pastoralnem srečanju.
16. oktober ob 15.00 – Lokove
23. oktober ob 15.00 – Gneč
6. november ob 15.00 – Kolovrat
Vaška srečanja bomo nadaljevali v marcu 2017. Vabim vasi, da se prijavijo za
dogodek po vašem delegatu v ŽPS.
- Letos bom po novem letu ponovno blagoslavljal domove v Mozirju, v Lokah in v
Šmihelu. V Mozirju prosim za prijave. Tam vaških srečanj v Wstem pastoralnem letu
ne bo.

