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GLASNIK
31. NEDELJA MED LETOM
OZNANILA

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

Verouk redno po urniku.

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

Srečanje ŽPS bo v četrtek, 9. 11. ob
18.30 (po maši).
-------------------------------

Srečanje birmanskih animatorjev je
v petek, 10. 11. ob 19.00. Ob 19.30
pa gremo na Taizejsko molitev
mladih, ki je pri Sv. Duhu v Celju.
Mladi, vabljeni.
-------------------------------

ŽUPNIJSKA KARITAS tudi letos
naproša, da pomagamo ljudem v
sEski, pri pripravi ozimnice.
Ozimnico lahko prinesete v župnišče
v tednu od 6. – 11. 11. 2017 v
dopoldanskem času ali v torek 7. 11.
2017 v prostore Karitas od 15.30 –
17.30. Na razpolago bodo tudi
vrečke.
-------------------------------

DELAVNICE OSEBNE IN DUHOVNE
RASTI ZA ŽENSKE V MOZIRJU
2017/2018
Naslednje srečanje bo 20. novembra
2017, v ponedeljek, od 18.30 –
21.00 v Slomškovi dvorani v Mozirju,
sicer pa vsak 3 ponedeljek v mesecu.
Vodi uršulinka s. Meta Potočnik.
Tema je: Veruj, mi žena! Delovno
gradivo, knjigo Notranja svoboda in
skripto dobite na srečanju.
-------------------------------

14. DOBRODELNI KONCERT
ŽUPNIJSKE KARITAS Mozirje-Šmihel
bo v nedeljo, 26. novembra 2017 ob
17.00 uri župnijski cerkvi sv. Jurija v
Mozirju. Nastopil bo vokalni
ansambel MinuEae in Mojca Bitenc.
Vstop prost, prostovoljni dar bo
namenjen za potrebe Karitas.

Evangelij 29. nedelje med letom
(Mt 23,1-12)
Tedaj je Jezus spregovóril množicam in svojim
učencem: »Mojzesov stol so zasedli pismouki
in farizeji. Delajte vse in se držite vsega, kar
vam rečejo, po njihovih delih pa se ne
ravnajte; govorijo namreč, pa ne delajo.
Vežejo težka in neznosna bremena in jih
nalagajo ljudem na rame, sami pa jih še s
prstom nočejo premakníE. Vsa svoja dela
opravljajo zato, da bi jih ljudje videli.
Napravljajo si širše molitvene jermene in
podaljšujejo robove na obleki. Radi imajo
častno mesto na gosEjah, prve sedeže v
shodnicah, pozdrave na trgih in da jim ljudje
pravijo ›učitelj‹.
Vi pa si ne pravite ›učitelj‹, kajE eden je vaš
Učitelj, vi vsi pa ste bratje. Tudi na zemlji
nikomur ne pravite ›oče‹, kajE eden je vaš
Oče, ta, ki je v nebesih. Tudi si ne pravite
›vodnik‹, kajE eden je vaš Vodnik, Kristus.
Največji med vami naj boo vaš strežnik. Kdor
se bo poviševal, bo ponižan, in kdor se bo
poniževal, bo povišan.«vaš strežnik. Kdor se
bo poviševal, bo ponižan, in kdor se bo
poniževal, bo povišan.«
Predviden urnik srečevanja pastoralnih
skupin v župniji Mozirje:
- biblična skupina - prvi ponedeljek v
mesecu ob 20.15
- bralni klub - prvi torek v mesecu ob 20h
- bratovščina I - drugi ponedeljek v mesecu
ob 20h
- ženska skupina - tretji ponedeljek v
mesecu ob 18.30
- skupina za duhovno rast katoliških
pedagogov - tretji ponedeljek v mesecu ob
20h
- moška skupina - 1x mesečno ob četrtkih
po dogovoru (16. 11. ob 19.30)
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OZNANILA

teden od 5. do 12. 11. 2017

MOZIRJE
Ponedeljek
6. 11.

8.00

za + Maroltove in Petra (obletna)

Torek
7. 11.

18.00

za + Luka, Zdravkota in KrisEno Oblak

Sreda
8. 11.

8.00

v čast Svetemu Duhu

Četrtek
9. 11.

PosveEtev
18.00
lateranske bazilike

za + Jožico Kovač
v zahvalo in za starše Ugovšek in Čretnik

Petek
10. 11.

Sv. Leon Veliki,
papež

18.00

za + Reberčnik Nežo, Frančiško in Jožeta
za + Hrenove in Franca (obletna)
za + Jožefa Stropnik (obletna)

Sobota
11. 11.

Sv. MarEn, škof

18.00

za + Jožefo Irman
za + Praznik Franca in Veroniko (obletna)
za + Jurkovnik Franca in Apolonijo (obletna)

Nedelja
12. 11.
2017

32. NEDELJA MED 7.00
LETOM
10.00

za žive in pokojne župljane

Petek
10. 11.

Sv. Leon Veliki,
papež

za + Firberske in Heleno Keber

Nedelja
12. 11. 2017

32. NEDELJA MED 8.45
LETOM

za + Ano Praprotnik
za + starše in sestre Vačovnik
za + Grmove

ŠMIHEL
16.00

za + Lesjak Antonijo in Lovrota (obletna)
(sv. Radegunda)

Predviden urnik srečevanja pastoralnih skupin v župniji Mozirje:
-

zakonska I - 1x mesečno ob torkih po dogovoru
zakonska II - 1x mesečno ob četrtkih po dogovoru
misijonska - tretji torek v mesecu pred mašo
Frančiškov svetni red - prvo nedeljo v mesecu ob 15h
Bratovščina II – prvo srečanje 30 .11.
ŽPS – četrtki po dogovoru na 2-3 mesece – naslednja 9. 11
klan Mozirje - vsako soboto ob večerih
animatorji birmanskih skupin - po dogovoru 1-2x mesečno ob petkovih večerih
mladina - petkovi večeri
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