ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
OZNANILA - 32. teden med letom

(6. - 13. 11. 2016)
Izdano v Mozirju, 4. 11. 2016

ŽUPNIJA MOZIRJE
Ponedeljek
7. 11.

8.00

Torek
8. 11.

18.00 za + Marolt Petra in starše (obletna)
za + Ivana Remic

Sreda
9. 11.

za + Alojza Pečnik
za + Ano Skornšek ter Ančko in Cena Urh

Posvetitev
lateranske
bazilike, praznik
Sv. Leon Veliki,
papež

8.00

Petek
11. 11.

Sv. Martin, škof

18.00 za + Praznik Veroniko in Franca (obletna)
za + Marijo Urbanc (obletna) in +
Koroščeve

Sobota
12. 11.

Sv. Jozafat, škof 18.00 za + Matjaža Beričnik
za + Jožefa Stropnik (obletna)

Četrtek
10. 11.

za + Alojza in Veroniko Cajner
za + Butejeve

18.00 za + Franca Čokan
za + Ivana Hribernik

18.00 za + Janeza Rženičnik
za + Franca, Ano in Slavkota Letojne (obl)
(Lepa Njiva)
Nedelja
13. 11.
2016

33. NEDELJA
MED LETOM

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00 za + Terezijo Bizjak
za + Dejana Janžovnik
za + Katarino in Martina Bric

ŽUPNIJA ŠMIHEL nad Mozirjem
Petek
11. 11.
Nedelja
13. 11.
2016

Sv. Martin, škof
33. NEDELJA
MED LETOM

16.00 v čast Mariji Pomagaj za zdravje
10.00 za + Firberjeve in Heleno (obletna)

“BOGU HVALA ZA VSE DOBRO, KAR NAM JE STORIL.“

GLASNIK

6. NOVEMBER 2016

32. NEDELJA MED LETOM

EVANGELIJ 32. NEDELJE MED LETOM, l. C
Lukov evangelij 20,35-36
»… 7s7 pa, ki so vredni, da dosežejo oni vek
in vstajenje od mrtvih, se ne bodo ne ženili
ne možile. Tudi umre7 ne morejo več; enaki
so namreč angelom in so Božji sinovi, saj so
sinovi vstajenja.«

BOG JE NAŠA PRIHODNOST
Cerkveno leto se nagiba h koncu in s tem tudi naše potovanje skozi zgodovino
odrešenja, kakor nam jo riše Božja beseda. Zadnje nedelje je zato bolj v ospredju misel
na poslednje reči. V Božji besedi 32. navadne nedelje nas evangelij vabi, da utrdimo
vero v vstajenje mrtvih. To je ena temeljnih resnic, saj jo izpovedujemo v veri:
»Verujem v vstajenje mesa,« kar pomeni vsega človeštva.
»Bog ni Bog mrtvih, ampak živih, zakaj njemu vsi živijo,« nam želi sporočiF evangelist
Luka. NašteF očaki Abraham, Izak in Jakob so torej živi, čeprav so odšli pred toliko
stoletji. Jezus s tem potrjuje dejstvo posmrtnega življenja. V evangelijskem besedilu
lahko imena očakov preprosto zamenjamo tudi z našimi sorodniki, prijatelji, znanci …
Mar zanje torej ne velja enako. Slednji živijo! In On je možnost, da z njimi Živimo tudi
mi.
Če torej verujemo v Boga, je povsem dosledno in logično verovaF v vstajenje mrtvih.
Kdor reče »Bog«, reče »večno življenje«.
Bog Jezusa Kristusa, v katerega verujemo, je za nas FsF, ki tudi za zidom smrF odpira
prihodnost. On sam je naša prihodnost.
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“Vzemi, Gospod, in sprejmi vso mojo
svobodo, moj spomin, moj razum in vso
mojo voljo, karkoli imam ali premorem.
Vse je tvoje, razpolagaj z vsem
popolnoma po svoji volji. Daj mi svojo
ljubezen in milost, to mi zadošča.”
sv. Ignacij Lojolski

GLASNIK
Verouk redno po urniku. V ponedeljek ne bo verouka za 9. razred. Če je mogoče, naj
birmanci pridejo k verouku v petek k drugi skupini.
Danes je zahvalna nedelja. Ob tej nedelji izražamo svojo hvaležnosF Bogu in ljudem za
vse dobro, kar so nam storili. V cerkvah ponavadi z okrasitvijo pokažemo tudi svojo
hvaležnost za darove, ki nam jih naklanja Bog. Ob zahvalni nedelji se v cerkvah daruje pri
nabirki in v darovih zemlje in pridnih rok še posebej za potrebe župnišč, zato se vam vaša
duhonika že v naprej iskreno zahvaljujeva. Vaš dar je namreč edini dohodek, ki ga
duhovniki na župniji imamo (razen starejši pokojnine). Bog povrni za vse darovane maše.
Duhovnik lahko dnevno daruje več maš, a lahko zadrži dar samo za eno mašo dnevno,
ostalo oddamo na škoﬁjo, zato smo vam hvaležni tudi za ostale darove, ki jih namenjate
za življenje duhovnika.
Vaško srečanje na Kolovratu bo danes, v nedeljo, 6. 11. ob 15.00.
Srečanje misijonske skupine bo v torek, 8. 11. po večerni sv. maši.
V sredo, 9. 11. bo ob 18.00 v župnijski dvorani predavanje dr. Karla Gržana, z naslovom:
OvrednoFmo domače. Od superživil in vsega super, kar nam je ponujano iz tujine, bomo
na prvem srečanju vrednoFli ne le domačo super hrano, pač pa tudi jezik (od narečij do
zborne/knjižne govorice), zgodbe … in ne nazadnje tudi domače preizkušene pristope za
dobre medsebojne odnose, za vzgojo … Seveda bomo namenili pozornost tudi
duhovnosF v kateri koreninimo, da lažje ohranjamo notranje → zunanje ravnovesje.
V četrtek, 10. 11., bo župnikov večer, takoj po maši, ob 18.30. V dvorani si bomo ogledali
prvi del ﬁlma o sv. materi Tereziji, ki bo trajal 90 minut, do 20.00. Vabljeni.
Biblična skupina ima srečanje v četrtek, 10. 11. ob 20.00.
Srečanje mladinske skupine bo v petek ob 20.00.
Naslednjo nedeljo bo maša pri sv. Radegundi ob 10.00.
Naslednji vikend bo šola za animatorje v Šmihelu nad Mozirjem. Vabljeni vsi mozirski
animatorji, da se prijavijo.
Sv. krsT v mesecu novembru bodo v soboto, 19. 11. in nedeljo, 20. 11. Priprave za starše
in botre bodo v torek, 15. 11. po večerni maši, ob 18.30 uri.
PraTka: 5,50 €. Marijanski koledar: 2 €.

ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem

ZAHVALA PO OBHAJILU
Vsaka sv. maša je hkraF velika priložnost za iskreno zahvalo Bogu. V liturgiji je čas za
osebno zahvalo v FhoF umeščen za samim obhajilom. To nam daje možnost, da se
zahvalimo za Jezusov vstop v naše srce pod podobo kruha, hkraF pa lahko izrazimo svoje
osebne prošnje in zahvale v Fhi molitvi. Čas po obhajilu je tako dan na izbiro in pobudo
vernikom, tako da lahko vsak moli po željah svojega srca.
Sv. Janez ZlatousF opominja Fste, ki takoj po maši hiFjo iz cerkve: »On sam F je dal svoje
telo, F pa nimaš besede, da bi se mu zahvalil? Se mu ne zahvališ za dejstvo, da ga
prejemaš? In ko si bil deležen duhovne hrane, ki presega vse vidno in nevidno, ne moreš
počakaF trenutek, da bi rekel Hvala?«
Ne samo za to, da Jezus stopa v naše srce, tudi za sleherno stvar, ki nam jo podarja v
našem vsakdanjem življenju, je danes še posebej priložnost, da se mu zahvalimo. Ne
izpusFmo te priložnosF!
____________________________________________
HVALEŽNOST
je spomin srca. “PreseneFlo bi vas,” je pripovedoval neki kirurg, “če bi vedeli, koliko je
pacientov, ki so še včeraj trepetali za življenje v naši kliniki, danes pa odhajajo
ozdravljeni, ne da bi nam spregovorili besedo zahvale. Morda si mislijo, da je zdravljenje
naša dolžnost, za katero smo plačani. Morda pa so v sreči obnovljenega zdravja tako
pozabljivi...” Žal je tako, da se nam neprijetnosF, ki smo jih doživeli, močno, kot globoka
rana, zarežejo v spomin. Kar pa je bilo dobrega in plemenitega v besedah ali dejanjih,
tako zlahka pozabljamo. Pa čeprav bi si želeli, da bi bilo obratno, da bi veljalo Fsto
modro vodilo, ki pravi: “Žalitve vpiši v pesek, dobrote, ki si jih prejel, pa vkleši v
marmor.”
Hvaležnost je izraz zdravega življenja in zdrave modrosF. V nenehnih ločitvah šele
spoznavamo, koliko smo obdarjeni in koliko razlogov imamo, da smo hvaležni. Krščanska
hvaležnost, če je hvaležnost že vzgib zdravega in plemenitega srca, bi morala biF toliko
bolj izraz verujočega srca.
Morda si mislimo, da bi bili Bogu seveda hvaležni za velike milosF, če bi jih bili deležni.
“Spomin našega srca” pa odpove, ko gre za neštete izredne čudeže bivanja, ki se dan na
dan, celo na minuto točno vedno znova ob nas dogajajo. Spet bi si lahko kratkoumno
umišljali, da imamo do njih pravico.
Smo že kdaj zjutraj, ko smo odprli oči, presenečeno vzkliknili k Bogu za dar novega dne?
Ne, v tako “navadnem čudežu” največkrat ne znamo živeF svoje vere in hvaležnosF. Če
vse prihaja od Boga kot milost, bi se vse znova moralo vračaF k Bogu po naši spoštljivi
zahvali.

