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GLASNIK
22. NEDELJA MED LETOM
OZNANILA

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

Krašenje cerkve za 10. 9.: Brezje
-------------------------------

Za vpis v 1. razred verouka prosim
starše, da se oglasijo v župnišču v
Mozirju od ponedeljka, 4. 9.
naprej. Uvodna veroučna sv. maša
bo v nedeljo, 17. 9. ob 10.00,
verouk se bo začel v tednu, ki
sledi.
-------------------------------

Biblična skupina ima srečanje v
ponedeljek, 4. 9. ob 20.00.
-------------------------------

V petek, 8. 9., je praznik
Marijinega rojstva. Maše bodo ob
10.00 in 19.00 pri fari.

Evangelij 22. nedelje med letom
(Mt 16,21-27)

Redni mesečni sestanek ŽK
Mozirje – Šmihel bo v petek, 8. 9.
2017 po večerni sveI maši v
prostorih Karitas – kaplanija.

TisI čas je Jezus začel svojim učencem
razodevaI, da bo moral iI v Jeruzalem in
veliko pretrpeI od starešin, vélikih
duhovnikov in pismoukov, da bo moral biI
umorjen in tretji dan vstaI. Peter pa ga je
vzel k sebi in mu začel braniI: »Bog ne daj,
Gospod! To se I nikakor ne sme zgodiI!« On
pa se je obrnil in rekel Petru: »Poberi se! Proč
od mene, satan! V spoIko si mi, ker ne misliš
na to, kar je Božje, ampak kar je človeško.«
Tedaj je Jezus rekel svojim učencem: »Če
hoče kdo hodiI za menoj, naj se odpove sebi
in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor
namreč hoče rešíI svoje življenje, ga bo
izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi
mene, ga bo našel. Kaj namreč korisI
človeku, če si ves svet pridobi, svoje življenje
pa zapravi? Ali kaj bo dal človek v zameno za
svoje življenje? Sin človekov bo namreč prišel
v veličastvu svojega Očeta s svojimi angeli in
takrat bo vsakemu povrnil po njegovem
delu.«

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

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

V soboto, 9. 9., bo škoﬁjski
molitveni dan za duhovne
poklice. Vabljeni na molitveno uro
za duhovne poklice v Petrovče v
soboto, 10. 9. Ob 9.00, ob 10.00
pa sledi še sv. maša, ki jo bo vodil
celjski škof.
-------------------------------

V soboto, 9. 9. bo romanje za
moške, na katerega so vabljeni vsi
moški. Odhod je ob 9.00 izpred
avtobusne postaje, udeležili se
bomo slavja v Petrovčah, nato pa
bomo podaljšali popoldan na
Bizeljsko.
-------------------------------

V nedeljo, 10. 9., bo maša ob
10.00 na Lepi Njivi ob prazniku
Marijinega rojstva, zavetnice
Leponjivske cerkve.
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OZNANILA

teden od 13. do 20. 8. 2017

MOZIRJE
Ponedeljek
4. 9.

8.00

za + Štefana Kokalj

Torek
5. 9.

19.00

za + Ivana Remic

Sreda
6. 9.

8.00

v čast Svetemu Duhu

Četrtek
7. 9.

19.00

za + Elizabeto Rozman (8 dan)
za + Marijo in Antona Ramšak

10.00

za + Ireno Napotnik

19.00

za + Marjana Hribršek
za + staršer Podvratnik

Sobota
9. 9.

19.00

za + Sretena Stanojkovič (obletna) in starše
za + Ano Praprotnik (obletna)
za + Franca Celinšek

Nedelja
10. 9.
2017

23. NEDELJA MED 7.00
LETOM
10.00

Petek
8. 9.

ROJSTVO DEVICE
MARIJE
slovesni praznik

10.00
15.00

za žive in pokojne župljane
za + 2 Jožeta in Frančiško Brinovšek
za + Karla in Ano Irman (obletna)
po namenu
(Lepa Njiva)
za žive in + Ločane
(Loke – kapela)

ŠMIHEL
Petek
8. 9.

ROJSTVO DEVICE
MARIJE
slovesni praznik

17.00

Nedelja
10. 9.
2017

23. NEDELJA MED 8.45
LETOM

za + Marijo Gostečnik

za + Zdravkota in Franca Oblak

- V nedeljo, 10. 9., bo maša tradicionalno tudi ob 15.00 v Lokah pri kapeli.
- FesTval STčna mladih bo letos v soboto. 16. 9. Odhod avtobusa bo iz avtobusne
postaje ob 7.30 uri. Mlade prosim, da se čimprej prijavijo. Zelo priporočam
udeležbo letošnjim birmancem, 9. razredu.
- Na Brezje bomo poromali v nedeljo, 17. 9. Avtobus bo peljal iz Lepe Njive ob
12.30 in iz Šmihela preko Žekovca ob 12.30. Ob 13.00 odrinemo izprej pošte v
Mozirju. Prosim za čimprejšnjo prijavo. Cena 10 €.
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