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GLASNIK
30. NEDELJA MED LETOM
OZNANILA

-------------------------------

V zimskem času bodo večerne maše
ob 18.00.
-------------------------------

Verouka zaradi počitnic v tem
tednu ne bo.
-------------------------------

Razpored za krašenje župnijske
cerkve Mozirje: 5. 11. – Župnijski
svet (zahvalna nedelja).
-------------------------------

V ponedeljek zjutraj ob 8.00 bo v
župnijski cerkvi diakon Stanko
Čeplak opravil bogoslužje božje
besede, oznanjeno sv. mašo pa bo
župnik ta dan daroval v Šentjurju pri
Celju na skavtskem taboru.
-------------------------------

V sredo, 1. 11., obhajamo praznik
Vseh sveGh. Maše bodo ob 7.00 in
10.00 v župnijski cerkvi, popoldne
pa v pokopališki kapeli ob 15.00. Po
sv. maši bodo pri križu molitve za
rajne. Cerkev naklanja prvih 8 dni
novembra popolni odpustek
vsakemu, ki zmoli vsaj očenaš in
vero in je bil pri spovedi in obhajilu
ter moli po namenu sv. očeta. Po
opravilih na pokopališču vabljeni v
župnijsko cerkev k molitvi celotnega
rožnega venca za naše rajne. Še
lahko darujete za spomine ob
prazniku vseh SveMh.
-------------------------------

V četrtek, 2. 11., je Vernih duš dan.
Razpored sveMh maš na ta dan: ob 8
uri v pokopališki kapeli, ob 9 uri v
Šmihelu in ob 18. uri v župnijski
cerkvi.
-------------------------------

Prvi petek: češčenje uro pred sv. mašo
ob 17.00. Obisk bolnikov.

Evangelij 29. nedelje med letom
(Mt 22,34-40)
TisM čas so farizeji slišali, da je Jezus saduceje
prisilil k molku, in so se zbrali na enem kraju.
Eden izmed njih, učitelj postave, ga je
preizkušal z vprašanjem: »Učitelj, katera je
največja zapoved v postavi?« Rekel mu je:
»Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z
vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in
prva zapoved. Druga pa je njej enaka: Ljubi
svojega bližnjega kakor samega sebe. Na teh
dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.«
Naslednja nedelja je zahvalna nedelja. Ob tej
nedelji izražamo svojo hvaležnosM Bogu in
ljudem. V cerkvah z okrasitvijo pokažemo tudi
svojo hvaležnost za darove, ki nam jih naklanja
Bog. Ob zahvalni nedelji se v cerkvah daruje za
potrebe župnišč, zato se vam župnik iskreno
zahvaljujem. Vaš dar je namreč edini dohodek,
ki ga duhovniki na župniji imamo. Bog povrni
za darovane maše, a duhovnik, čeprav daruje
tudi več maš, lahko zadrži dar samo za eno
mašo dnevno, ostalo mora oddaM na škoﬁjo,
zato sem vam hvaležen tudi za ostale darove,
ki jih namenjate za življenje duhovnika.
ŽUPNIJSKA KARITAS
Redni mesečni sestanek župnijske Karitas
Mozirje – Šmihel bo v petek 3. 11. 2017 po
večerni sveM maši v prostorih KARITAS.
Karitas vas vabi, da ob 1. novembru del
sredstev namenite za ljudi v sMski. Sveča
Karitas je manjša, okolju prijazna in se
popolnoma reciklira, gori z manj izpustov CO2
in njen plamen z vašim darom sveM tudi za
ljudi v sMski. Svoj dar za ljudi v sMski lahko
namenite s prostovoljnim prispevkom za svečo
Karitas ali s prispevkom za dobrodelne akcije
župnijske Karitas. Priporočljiv dar: 1,5 eur.
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OZNANILA

teden od 29. 10. do 5. 11. 2017

MOZIRJE
Ponedeljek
30. 10.

8.00

za + starše, sestre in brata Hriberšek iz Preseke
(bogoslužje božje besede)

Torek
31. 10.

8.00

za + Alojza in Terezijo Breznik

7.00

za + Stradnikove in Sedovškove

10.00

za + Marijo in Ivana SlaMnšek

15.00

za + Korenjak Stanislavo in Nežo
(Oljnek – Vstali Kristus)
za + Rahota Šolar (obletna)
(Oljnek – Vstali Kristus)
za + KrisMno Vačovnik
za nove duhovne poklice

Sreda
1. 11.

VSI SVETI

Četrtek
2. 11.

SPOMIN VSEH
VERNIH RAJNIH

8.00

Petek
3. 11.

Sv. Viktorin
Ptujski, škof,
mučenec

18.00

v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Frančiško Grofelnik (30 dan)
za + Reberšakovi

Sobota
4. 11.

Sv. Karel
Boromejski, škof

18.00

za + starše Pečnik in brata Franca
za + Filčič Jožico in Stančija
za + MarMna Gostečnik (obletna)

Nedelja
5. 11.
2017

31. NEDELJA MED 7.00
LETOM
10.00
- zahvalna

za žive in pokojne župljane

Sreda
1. 11.

VSI SVETI

15.00

za + ValenMna Lesjak (obletna) in + Lesjakove

Četrtek
2. 11.

SPOMIN VSEH
VERNIH RAJNIH

9.00

za + Medvedovo mamo (obletna)

Nedelja
5. 11. 2017

31. NEDELJA MED 8.45
LETOM - zahvalna

18.00

za + Franca Goličnik (obletna)
za + Miha Balažic in starše
za + Veroniko Mrzlak (obletna)

ŠMIHEL

za + Atelšek Janeza, Jožefo in Antonijo

Župnijska Karitas, SkavM in misijonska skupina bodo ob 1. novembru, prazniku vseh sveMh, v
župnijski cerkvi v Mozirju in na mozirskem pokopališču, izvedli akcijo z naslovom “Spomin na rajne
v dobrih delih za žive!” Letos bomo povabljeni, da namesto vsaj ene sveče ali cveta na grob našim
rajnim, darujemo v njihov spomin in priprošnjo zanje za 7-letno deklico Lano, ki je na stopnji 1letnega otroka in za njeno družino, ki se trudi, da bi LANI lajšali bolečine in težave že od samega
rojstva naprej. V projektu sodelujejo sodelavci župnijske Karitas, misijonske skupine in skavM.
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