ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
OZNANILA - 26. teden med letom

(25. 9. - 2. 10. 2016)
Izdano v Mozirju, 24. 9. 2016

GLASNIK

25. SEPTEMBER 2016

26. NEDELJA MED LETOM

ŽUPNIJA MOZIRJE
Ponedeljek
26. 9.
Torek
27. 9.

8.00
Sv. Vincencij
Pavelski

Sreda
28. 9.
Četrtek
29. 9.

za + 2 Franca in Frančiško Žagar

19.00 za + Podvratnikove starše, sestro in brata
za + Jožeta Reberšak in starše
8.00

za + Slavkota Zbil

SV. MIHAEL,
GABRIJEL IN
RAFAEL,
nadangeli
Sv. Hieronim,
cerkveni učitelj

19.00 za prvoobhajance in njihove družine
za + Miha, Jožeta in starše Goličnik
v zahvalo

Sobota
1. 10.

Sv. Terezija
Deteta Jezusa,
cerkvena
učiteljica

19.00 za
za
za
za

Nedelja
2. 10.
2016

27. NEDELJA
MED LETOM

7.00

Petek
30. 9.

- rožnovenska
nedelja

19.00 za + Marijo in Franca Krajnc (obletna)
za + Faniko in Matevža Zavolovšek (obl.)
+ Usar Antona (obletna)
+ Franca Kramer, Tončko in Marjana
+ Blaža in Jožeta Mikek (obletna)
družinko deblo in v zahvalo

za žive in pokojne župljane

10.00 za + Mihaela Hrastnik
za + Elo Vrtačnik
za + Cena Fužir

ŽUPNIJA ŠMIHEL nad Mozirjem
Petek
30. 9.

Sv. Hieronim,
cerkveni učitelj

17.00 za + Frančiška Oblak

Nedelja
2. 10.
2016

27. NEDELJA
9.00
MED LETOM
rožnovenska ned.

za + Ivana in Vinkota Gostečnik
za + Vauherske

EVANGELIJ 26. NEDELJE MED LETOM, l. C
Lukov evangelij 16,24-25
Zaklical je: »Oče Abraham, usmili se me in
pošlji Lazarja, da pomoči konec svojega
prsta v vodo in ohladi moj jezik, zakaj silno
trpim v tem plamenu!« Abraham mu je
rekel: »Sin, spomni se, da si v svojem
življenju prejel dobro in prav tako Lazar
húdo; zdaj se tukaj veseli, L pa trpiš.«
IN KAKŠNA JE NAŠA MIZA?
Miza je središče družine, kraj, kjer se srečuje in pogovarja med seboj in tudi z Bogom. Žal
vse redkeje, vse premalo, vse preveč v naglici. So domovi, ki postajajo vse bolj podobni
hotelu, kamor hodimo jest in spat.
Ob mizi se od mladih nog učimo bratsko, pravično in nesebično deliL dobrine z drugimi.
Učimo se hvaležnosL do Boga, ki daje, da klije, raste in obrodi, s tem pa tudi hvaležnosL do
LsLh, ki so hrano s trdim delom zaslužili in s skrbjo ter ljubeznijo pripravili.
Še bi lahko razmišljali o mizi, o LsL preobloženi bogaLnovi mizi, s katere je padla le kakšna
dobrina ali kost za reveža. O tem, kako zelo različno obložene so naše mize, kako se
brezposelnost in socialne sLske razločno boleče kažejo tudi na družinski mizi.
RazmišljaL bi morali o tem, koliko drage hrane z nekaterih miz roma v smeL, med
odpadke, zaradi potrate ali tudi zaradi preobjedenosL in izbirčnosL presiLh.
Evangelij pravi, da se je revež želel nasiLL s tem, kar je padlo od bogaLnove mize. Kako
zelo živ je evangelij tudi v tej točki! »Kruh sitega prepozno pride do lačnega,« pravi
pregovor. Poznamo podatke, koliko Lsoč ljudi vsak dan, celo vsako uro umira zaradi lakote
ali zboli zaradi podhranjenosL. Vse to vemo, vse to smo že neštetokrat slišali in prebrali. Pa
nam je kdaj zares seglo do srca, predvsem pa – do denarnice?
Človek je najdragocenejše Božje sveLšče. Naj na
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GLASNIK

ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL

OZNANILA

KAJ VSE SE DOGAJA?

Maše redno po urniku.
Razpored za krašenje župnijske cerkve Mozirje: 2. 10. – Lepa Njiva; 9. 10. – Ljubija;
16. 10. – Loke; 23. 10. – Radegunda; 30. 10. – Brezje; 6. 11. – Župnijski svet (zahvalna
nedelja).
Urnik verouka:
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 14.50 in petek 6 uro
9 razred: ponedeljek ob 15.00 in petek ob 15.00
Šmihel: sreda ob 13.00

Letos pripravljamo 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 svetu.
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.
SKAVTI ponovno pričenjajo z rednimi srečanji. Srečanja bodo predvidoma za otroke
od 3.-6. razreda (volčiči in volkuljice) na 14 dni ob sobotah ob 9.30 dopoldne, za
otroke med 7. razredom in 1. letnikom SŠ (izvidniki in vodnice) ob sobotah dopoldne
in za mlade od 2. letnika SŠ naprej (popotniki in popotnice) ob sobotah zvečer.

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, ...

MLADINSKA SKUPINA ima redna srečanja vsak petek ob 20.00, razen če je dogovor
drugačen. Vabljeni vsi srednješolci.

Začetek šole za zakon za zaročence in mladoporočence bo v torek, 27. 9. ob 20.00 v
veroučni učilnici.

MOŠKA SKUPINA (možje sv. Jurija) se bo sestajala 1x mesečno ob 3 četrtkih v
mesecu zvečer ob 19.30. Vabljeni vsi moški na moški pogovor. Naslednje srečanje bo
v četrtek, 20. 10 ob 19.30.

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.
SkavK 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. razred naprej. Novi člani se lahko prijavijo k skavtom
tudi v župnišču, kjer bodo izvedeli vse nujne informacije.

Dr. KAREL GRŽAN se vrača k našim mesečnim srečanjem za vse, ki želite utemeljiW in
utrdiW osnove za svoje osebno in medosebno – zakonsko, starševsko, prijateljsko …
zadovoljstvo. V ciklusu šesWh srečanj v župnijski dvorani v Mozirju.
Datumi (za osebni koledar):
2016
2017
12.10.2016 ob 18.00
11.1.2017 ob 18.00
9.11.2016 ob 18.00
15.2.2017 ob 18.00
14.12.2016 ob 18.00
8.3.2017 ob 18.00

