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GLASNIK
33. NEDELJA MED LETOM
Verouk redno po urniku.

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

Ob sredah je rekreacija – odbojka
v športni dvorani Mozirje ob 20h.
Rekreacija je v organizaciji
katoliškega športnega društva
Mozirski Orli in se je lahko
udeležijo vsi odrasli župljani, nekje
nad 25 let starosA. Res lepo
vabljeni.
-------------------------------

Naslednji vikend, od 24. – 26. 11.
bo duhovna obnova za birmance
9. B razreda v Šmihelu nad
Mozirjem.
-------------------------------

ŽENSKA SKUPINA: naslednje
srečanje bo v ponedeljek, 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.
-------------------------------

Kratka enodnevna predadventna
DUHOVNA OBNOVA v organizaciji
Katoliških pedagogov Mozirje, ki jo
bo vodil p. Silvo Šinkovec, bo v
soboto, 25. 11. v župnijskih
prostorih.
-------------------------------

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

Evangelij 33. nedelje med letom
(Mt 25,14-30)
TisA čas je Jezus povedal svojim učencem tole
priliko: »Neki človek se je odpravljal na
potovanje in je sklical svoje služabnike ter jim
izróčil svoje premoženje. Enemu je dal pet
talentov, drugemu dva in tretjemu enega,
vsakemu po njegovi zmožnosA, in odpotoval. Ta,
ki je prejel pet talentov, je šel takoj z njimi
trgovat in je pridóbil pet drugih. Prav tako je AsA,
ki je prejel dva, pridóbil dva druga. Oni pa, ki je
prejel enega, je šel, skôpal jamo in skril denar
svojega gospodarja.
Po dolgem času je prišel gospodar teh
služabnikov in napravil z njimi obračun. Pristopil
je AsA, ki je prejel pet talentov. Prinesel je pet
drugih in rekel: ›Gospodar, pet talentov si mi
izročil, glej, pet drugih sem pridóbil.‹ Gospodar
mu je rekel: ›Prav, dobri in zvesA služabnik! V
malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil.
Vstopi v veselje svojega gospodarja!‹ Nato je
pristopil AsA, ki je dobil dva talenta, in rekel:
›Gospodar, dva talenta si mi izróčil, glej, dva
druga sem pridóbil.‹ Gospodar mu je rekel:
›Prav, dobri in zvesA služabnik! V malem si bil
zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v veselje
svojega gospodarja!‹
Nazadnje je pristopil oni, ki je dobil en talent, in
rekel: ›Gospodar, vedel sem, da si trd človek.
Žanješ, kjer nisi sejal, in zbiraš, kjer nisi raztresel.
Zbal sem se in sem šel ter zakopal tvoj talent v
zemljo. Glej, tu imaš, kar je tvojega!‹ Gospodar
pa mu je odgovóril: ›Malopridni in leni služabnik!
Vedel si, da žanjem, kjer nisem sejal, in zbiram,
kjer nisem raztresel? Zato bi moral daA moj
denar menjalcem in ob vrnitvi bi jaz prejel svojo
lastnino z obrestmi. Vzemite mu torej talent in
ga dajte Astemu, ki jih ima deset; kajA vsakemu,
ki ima, se bo dalo in bo imel obilo, Astemu pa, ki
nima, se bo vzelo še to, kar ima. Neuporabnega
služabnika pa vrzite ven v najglobljo temo. Tam
bo jok in škripanje z zobmi.‹«
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MOZIRJE
Ponedeljek
20. 11.

8.00

za + Marija in Jože Sedovšek (obletna)

Torek
21. 11.

Darovanje Device
Marije

18.00

za + Jeršetove, Ivana in Pavla (obletna)

Sreda
22. 11.

Sv. Cecilija

8.00

za + Skornške

18.00

za + ValenAna Brezovnik in starše
za + Ivana Remic

18.00

za + Karlatec Stanislava in Marijo Bark
za + Rudija Zupančič
za + Zagradiške in Frančiško Brezovnik

18.00

za + Bulkove in Božičeve
za + marAna Tratnik
za + Pečnik Franca in Antonijo

JEZUS KRISTUS
KRALJ
VESOLJSTVA

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Nežo Sedovšek
za + Franca in Frančiško Dimec (obletna)
za + Janeza Kaker

Petek
24. 11.

Sv. Andrej Dung
Lac in vietnamski
mučenci

16.00

za + Gostečke starše (obletna) in Ivanko Prislan

Nedelja
26. 11. 2017

KRISTUS KRALJ
VESOLJSTVA

8.45

za + Franca Goličnik (obletna)

Četrtek
23. 11.
Petek
24. 11.

Sv. Andrej Dung
Lac in vietnamski
mučenci

Sobota
25. 11.
Nedelja
26. 11.
2017

ŠMIHEL

Marijanski koledar: 2 €
PraAka: 5,5 €
Darilni koledar papež Frančišek: 8€.
Vse v zakrisAji.

