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GLASNIK
24. NEDELJA MED LETOM
OZNANILA

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

Celodnevno češčenje v Šmihelu bo od
sedaj naprej na soboto pred Šmihelsko
nedeljo, 23. 9. Maša bo ob 9.00, nato
bo Najsvetejše izpostavljeno v češčenje,
ob 17.00 pa bo zaključek z litanijami in
blagoslovom.
-------------------------------

Naslednja nedelja je Šmihelska nedelja.
Slovesna sv. maša bo v Šmihelu ob 9.00.
-------------------------------

Krašenje cerkve za 24. 9.: Lepa Njiva
-------------------------------

Verouk pričnemo s ponedeljkom, 18.
9 . 2017. Urnik verouka:
1 razred: ponedeljek ob 15h ali 16h
(po izbiri)
2 A – sreda 5 šolska ura;
2 B – sreda 6 šolska ura
3 A – sreda 6 šolska ura;
3 B – sreda 7 šolska ura
4 A – torek 6 šolska ura;
4 B – torek 7 šolska ura
5 A – četrtek 6 šolska ura;
5 B – četrtek 7 šolska ura
6 A – torek 6 šolska ura;
6 B – torek 7 šolska ura
7 razred: sreda, 20. 9 . - 7 šolska ura,
nato sledi dogovor
8. in 9. razred: sreda, 20. 9. 8 – šolska
ura, ko sledi dogovor
Prosim, da 7, 8 in 9 razred obvezno
pridejo na prvo uro v sredo, 20. 9., da
se bomo lahko dogovorili kdaj bo
verouk.
Verouk v Šmihelu se začne ta teden po
dogovoru s šolo, predvidoma pa bo ob
sredah. Otroci in starši boste
pravočasno obveščeni.

Evangelij 24. nedelje med letom
(Mt 18,21-31.35)

TisW čas je Peter pristopil k Jezusu in mu
rekel: “Gospod, kolikokrat naj odpusWm
svojemu bratu, če greši zoper mene? Do
sedemkrat?“ Jezus mu je dejal: “Ne pravim
W do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat
sedemkrat.
Zato je nebeško kraljestvo podobno kralju,
ki je hotel napraviW račun s svojimi
služabniki. Ko je začel računaW, so mu
privedli nekoga, ki mu je bil dolžan deset
Wsoč talentov. Ker ni imel s čim povrniW, je
njegov gospodar ukazal prodaW njega,
njegovo ženo, otroke in vse, kar je imel, ter
poravnaW dolg. Služabnik je tedaj padel
preden in ga prosil: “Potrpi z menoj in vse W
povrnem.“ Gospodar se je tega služabnika
usmilil, oprosWl ga je in mu dolg odpusWl.
Ko pa je služabnik šel ven, je srečal enega
svojih soslužabnikov, ki mu je bil dolžan sto
denarijev. Zgrabil ga je, ga davil in rekel:
“Vrni, kar si dolžan!“ Ta pa je padel preden
in ga prosil: “Potrpi z menoj in W povrnem.“
Oni pa ni hotel, ampak je šel in ga vrgel v
ječo, dokler mu ne bi povrnil dolga. Ko so
njegovi tovariši videli, kaj se je zgodilo, so se
zelo razžalosWli in šli svojemu gospodarju
podrobno povedat, kaj se je zgodilo… …In
njegov gospodar se je razjezil in ga izročil
mučiteljem, dokler mu ne bi povrnil vsega
dolga.
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OZNANILA

teden od 17. do 24. 9. 2017

MOZIRJE
Ponedeljek
18. 9.

8.00

za + Ido Pudgar

Torek
19. 9.

19.00

za + Jožeta Vačovnik
za+ Vida Marolt in Tomaža (v Kazahstanu)

Sreda
20. 9.

Sv. Andrej Kim
8.00
Taegon in korejski
mučenci

za + Antona Belak
za + Anico Klemenak (v Kazahstanu)

Četrtek
21. 9.

SV. MATEJ,
apostol
praznik

19.00

za + Marijo Goltnik
za + Jožeta, Ano in Mirkota Potočnik
za + Elizabeto Rajšter (v Kazahstanu)

19.00

za + Ivana in Marijo Žunter
za + Marijo Plesec
za + Elizabeto in Leopolda Pečnik in družino
(v Kazahstanu)

19.00

za + Stanislava Weiss
za + Predovnik Franca in Ano
za + Branislava Blagojevič
za + Angelo France (v Kazahstanu)

Petek
22. 9.

Sobota
23. 9.

Sv. Pij iz
Pietrelcine,
duhovnik

Nedelja
24. 9.
2017

25. NEDELJA MED 7.00
LETOM
- slomškova
10.00
nedelja

za žive in pokojne župljane

Sobota
23. 9.

Sv. Pij iz
Pietrelcine,
duhovnik

za + Ano Gregorc

Nedelja
24. 9.
2017

25. NEDELJA MED 9.00
LETOM
- šmihelska
nedelja

za + Miha Blažič in starše
za + ValenWna Selišnik
za + Jožefa Mikek
za + Markota Draženovič (v Kazahstanu)

ŠMIHEL
9.00

za + Franca Goličnik

