ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
OZNANILA - 30. teden med letom

(23. - 30. 10. 2016)
Izdano v Mozirju, 21. 10. 2016

GLASNIK

23. OKTOBER 2016

30. NEDELJA MED LETOM

ŽUPNIJA MOZIRJE
Ponedeljek
24. 10.

8.00

Torek
25. 10.

19.00 za + Angelo Kresnik (30 dan)
za + Olgo Rogel

Sreda
26. 10.

8.00

Četrtek
27. 10.

19.00 za + Košakove
za + Kopačeve

Petek
28. 10.

SV. SIMON IN
JUDA TADEJ,
apostola

Sobota
29. 10.
Nedelja
30. 10.
2016

za + Alojz in Terezija Breznik
za pozabljene

za + Jurič Marijo in Leopolda in Lekšetove
za + Anico Božič

19.00 za + Rogljeve
za + Mikek Janeza in Jožeta
19.00 za + Antona in Marjana Sevšek (obletna)
za + Faniko Kos (obletna)
za + Vida Marolt in Tomaža

31. NEDELJA
MED LETOM

7.00

za žive in pokojne župljane
za + Janeza Urbanc (obletna)

10.00 za + Janeza Rženičnik
za + Jožico Kerč

ŽUPNIJA ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
30. 10.
2016

31. NEDELJA
MED LETOM

9.00

EVANGELIJ 30. NEDELJE MED LETOM, l. C
Lukov evangelij 8,11-14
Farizej se je postavil in je sam pri sebi tako molil: »Bog,
zahvalim te, da nisem kakor drugi ljudje: roparji,
krivičniki, prešuštniki, ali tudi kakor ta cestninar; posDm
se dvakrat v tednu,deseDno dajem od vsega, kar
dobivam.« Cestninar pa je od daleč stal in še oči ni hotel
povzdigniD proD nebu, ampak se je trkal na prsi in govoril:
»Bog, bodi milostljiv meni grešniku!«Povem vam: Ta je šel
opravičen na svoj dom, oni pa ne; zakaj vsak, kdor se
povišuje, bo ponižan in, kdor se ponižuje, bo povišan.«

OZNANILA
Sv. maše redno po urniku. Verouka za 8. in 9. razred v tem tednu ne bo, ostali
verouk redno po urniku.
Vaško srečanje na Gneču bo danes, v nedeljo, 23. 10. ob 15.00.
Razpored za krašenje župnijske cerkve Mozirje: 30. 10. – Brezje; 6. 11. – Župnijski
svet (zahvalna nedelja).
Darujete lahko za molitvene spomine ob prazniku vseh svePh.

za + Ivana Bolarič
za + Terezijo in Franca Mikek ter
Podforške

“Ali smo tudi mi, ali sem tudi jaz v skušnjavi,
da bi zlorabil cerkev in molitev za
samopoveličevanje in vzvišenost?“

Srečanje za starše in veroučence 5. razreda bo v torek, 25. 10. s pričetkom ob
19.00 pri sv. maši in nato nadaljevanjem v župnijskem klubu. Lepo vabljeni.
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Otroški pevski zborček ima vaje vsako
nedeljo po pozni sv. maši ob 11.00 v
veroučni učilnici. Vabljeni vsi otroci.
Vaško srečanje na Kolovratu bo v nedeljo, 6.
11. ob 15.00.

