ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
OZNANILA - 27. teden med letom

(2. - 9. 10. 2016)
Izdano v Mozirju, 30. 9. 2016

GLASNIK

2. OKTOBER 2016

27. NEDELJA MED LETOM

ŽUPNIJA MOZIRJE
Ponedeljek
3. 10.
Torek
4. 10.

8.00
Sv. Frančišek
Asiški

Sreda
5. 10.

za + Franca Florjanc
za + Alojza in Pavlo Brezovnik

EVANGELIJ 27. NEDELJE MED LETOM, l. C
Lukov evangelij 17,5-6

19.00 za + Franca Hriberšek in Nušo Ivančič
za + Miha Blažič in starše

In apostoli so rekli Gospodu:
»Pomnôži nam vero!« Gospod pa je rekel:
»Če imate vero kakor gorčično zrno, bi tej
murvi lahko rekli: ‚Izruj se s korenino in se
presádi v morje‘ in bila bi vam poslušna.«

8.00

v čast Svetemu Duhu
za + Vinkota Reberčnik

Četrtek
6. 10.

Sv. Bruno,
duhovnik

19.00 za + Angelo Kresnik (8 dan)
za + Slavico Hriberšek

Petek
7. 10.

Rožnovenska
Mati Božja

19.00 za + Antona Kramer (obletna)
za + Štefana Kokalj

Sobota
8. 10.

Nedelja
9. 10.
2016

19.00 za + Ano Praprotnik (30 dan)
za + Levčevo rodbino (obletna za Vinkota
in Pavlico)
za + Špeh Jožeta in Erno
28. NEDELJA
MED LETOM

7.00

za žive in pokojne župljane
za + Alojza Pečnik

10.00 za + Terezijo Bizjak

ŽUPNIJA ŠMIHEL nad Mozirjem
Petek
7. 10.

Rožnovenska
Mati Božja

17.00 za + Ferdinanda Visočnik

Nedelja
9. 10.
2016

28. NEDELJA
MED LETOM

10.00 za + Firštove
za + Upihovnikove (obletna za Lojza)
za + Frančiško Naraločnik (obletna)
(sv. Radegunda)

SMO TUDI MI NEKORISTNI HLAPCI?
Današnji evangelijski odlomek, ki ga pred nas postavlja evangelist Luka, nič kaj prijetno ne
zveni našim ušesom. Če smo ubogi hlapci, kot pravi eden od prevodov tega odlomka – kaj
naj Bog z nami počne? Če smo nekoristni, kot pravi druga možnost prevoda tega istega
odlomka, smo mu samo v nadlego? Nažene naj nas, kot nažene nekoristnega hlapca
pameten gospodar. A nas Bog ne nažene. Mora že imeU tehten razlog za to.
Ubogi in nekoristni smo v pomenu, da bi vse, kar storimo, mogel namesto nas storiU kdo
drug. Ko to vemo, se osvobajamo lažne samovšečnosU, ki se rada nadvse postavlja in
občuduje samo sebe.
Osvobojeni te samovšečnosU pa moremo postaU Bogu še kako koristni. Marija je bila
koristna Gospodova dekla. Apostol Pavel je bil koristen služabnik Jezusa Kristusa. Koristna
sta bila Ciril in Metod, koristna Slomšek in Baraga, koristna je bil maU Terezija, koristni
smo vsi, kadar storimo vsak svojo dolžnost. Če nas bo Gospodar, ko pride, našel pri delu, bo
on postal naš služabnik. Posadil nas bo za svojo mizo ter nam stregel, kakor to počnejo
služabniki.Še to je vredno dodaU:
Nekoristne hlapce nas Kristus imenuje zato, ker bi na vsako mesto, ki ga kdorkoli od nas
zavzema, mogel postaviU koga drugega. Nihče ni nenadomestljiv. Da pa smo tudi koristni,
priznava Jezus sam, ko pravi, da smo storili, kar smo bili dolžni storiU. Pripravili smo mu
večerjo in mu postregli, kakor je od nas pričakoval.
Starši so storili, kar so bili dolžni, ko so rodili in
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GLASNIK
OZNANILA
Sv. maše redno po urniku. Verouk redno po urniku.
Pred nami je “Teden za življenje“, ki ga obhajamo od 2.-9.10.2016. V tem tednu smo
še posebej vabljeni k molitvi za spoštovanje življenja.
Razpored za krašenje župnijske cerkve Mozirje: 9. 10. – Ljubija; 16. 10. – Loke; 23. 10.
– Radegunda; 30. 10. – Brezje; 6. 11. – Župnijski svet (zahvalna nedelja).
V tednu, ki je pred nami, so veroukarji in njihove družine vabljeni k sv. spovedi.
4 razred: ponedeljek, 3. 10 ob 18.00
5 razred: torek, 4. 10 ob 18.00
6 in 7 razred: sreda, 6. 10 ob 18.00
8 in 9 razred: četrtek, 7. 10 ob 18.00
Bralni klub ima srečanje v torek, 4. 10 ob 20.00.
Srečanje II. zakonske skupine bo v četrtek, 6. 10. ob 20.15.
Sestanek animatorjev BS bo v petek, 7. 10. ob 19.30.
Mladinsko srečanje bo v petek, 7. 10. ob 20.00.
Redni mesečni sestanek župnijske Karitas Mozirje–Šmihel bo v petek, 7.10.2016, po
večerni sveS maši v prostorih Karitas.
Prvo srečanje birmanskih skupin za 8 in 9 razred bo naslednjo soboto, 8. 10. ob
18.00. Dobimo se na župnijskem dvorišču.
Začenjamo s skavtskimi srečanji po rednem razporedu. Srečanja bodo predvidoma
za otroke od 3.-6. razreda (volčiči in volkuljice) na 14 dni ob sobotah ob 9.30
dopoldne (prvo srečanje v soboto, 8. 10. ob 9.30), 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.
Naslednjo nedeljo je maša pri sv. Radegundi ob 10.00.

ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL

KATEHUMENAT – priprava na zakramente za odrasle bo pri sv. Jožefu nad Celjem
vsak torek ob 20.00. Prvo srečanje bo v torek, 4.10.2016 ob 20h. Če ne morete na
prvo srečanje, se lahko pridružite skupini do konca oktobra. Srečanja bodo trajala do
Velike noči v aprilu 2017.
Predavanje dr. Karla Gržana bo v župnijski dvorani v Mozirju v sredo, 12. 10. ob
18.00.
Šola za zakon za mlade pare – naslednje srečanje bo v sredo, 12. 10. ob 20.00. Še se
lahko pridružita.
KrsR v mesecu oktobru bodo v soboto, 15. 10 ob 11.00 in nedeljo, 16. 10 ob 10.00.
Priprave na krste za starše in botre bodo v četrtek, 13. 10. ob 19.30.
Otroški pevski zborček bo imel prve vaje v nedeljo, 16. 10. po 10.00 sv. maši, torej
ok. 11.00 ure, v veroučni učilnici. Vabljeni vsi otroci.
Vaška srečanja v mesecu oktobru 2016:
16. oktober ob 15.00 – Lokove
23. oktober ob 15.00 – Gneč
-------------------------------------------------------------------------OKTOBER, MESEC ROŽNEGA VENCA
Rožni venec je najlažja molitev. Vsakdo, ki zna šteS le
do pet, se ga nauči. Ob vsakem času, ponoči kot
podnevi, doma kot na poS, tudi bolnik na smrtni
postelji, skupno in sam, v cerkvi kot pri procesijah,
resnično najbolj vsesplošna molitev. Vsi naj se učijo
moliS! Je najlepša molitev. Kot je bila mavrica Noetu
znamenje rešitve, tako je rožni venec s svojimi šSrimi
deli znamenje našega odrešenja.
Je najmočnejša molitev. Našo vero poživimo, ko
spremljamo Jezusa od Betlehema do Golgote. Naše upanje poživimo, ko molimo
Zdrava Marija in premišljujemo Jezusov vnebohod, prihod Svetega Duha, sprejem in
kronanje Marije, ki je naš kažipot v nebesa in naša mogočna priprošnjica. Poživimo
našo ljubezen do Boga, ki je svet tako ljubil, do Jezusa, Božjega deteta v jaslih, do
Odrešenika sveta na križu, do Svetega Duha, ki se na binkoštni praznik v sveSh
zakramenSh izliva na nas, nas posvečuje in napolnjuje s svojo milostjo.
»Marija, Kraljica presvetega rožnega venca, prosi za nas, zdaj in ob naši smrtni uri.
Amen«.

