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

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

Srečanje skupine za duhovno
rast katoliških pedagogov bo
jutri, v ponedeljek, 27. 11. ob
20.00.
-------------------------------

Predavanje o Kazahstanu in
misijonu p. Miha MajeNča bo
v torek, 28. 11. ob 18.30 (po
večerni maši) v župnijski
dvorani. Vabljeni.
-------------------------------

Vsi bivši skavC, sedaj že odrasli,
vabljeni k novi skupini, ki bo
imela prvo srečanje v četrtek,
30. 11. ob 19.30 v župnijskih
prostorih. Srečanja bodo nato
enkrat mesečno po dogovoru.
-------------------------------

Prvi petek in četrtek pred
prvim petkom. Obisk bolnikov.
-------------------------------

V petek sestanek za animatorje
bimanskih skupin ob 19.30 uri.
-------------------------------

Naslednja nedelja je prva
adventna. Blagoslov adventnih
venčkov pred vsemi mašami.
-------------------------------

Marijanski koledar: 2 €; PraCka:
5,5 €. Darilni koledar papež
Frančišek: 8€. Vse v zakrisCji.

Nato bo dovršitev, ko bo kraljevanje izróčil Bogu
Očetu in uničil vsakršno poglavarstvo ter sleherno
oblast in moč. Kajti on mora kraljevati, dokler ne
položi vseh sovražnikov pod njegove noge. Kot zadnji
sovražnik bo uničena smrt.

Evangelij 33. nedelje med letom
(Mt 25,31-46)
TisC čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ko pride
Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim,
takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred
njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od
drugih, kakor pasCr loči ovce od kozlov. Ovce bo
postavil na svojo desnico, kozle pa na levico.
Tedaj bo kralj rekel CsCm, ki bodo na desnici:
›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v
posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka
sveta! KajC lačen sem bil in ste mi dali jesC, žejen
sem bil in ste mi dali piC, tujec sem bil in ste me
sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil
in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹
Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ›Gospod, kdaj
smo te videli lačnega in te nasiCli ali žejnega in C
dali piC? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali
nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali v
ječi in smo prišli k tebi?‹ Kralj jim bo odgovóril:
›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od
teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni.‹
Tedaj poreče tudi CsCm, ki bodo na levici: ›Proč
izpred mene, prekleC, v večni ogenj, ki je
pripravljen hudiču in njegovim angelom! KajC lačen
sem bil in mi niste dali jesC, žejen sem bil in mi
niste dali piC, tujec sem bil in me niste sprejeli, nag
sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in v ječi in
me niste obiskali.‹ Tedaj bodo tudi C odgovorili:
›Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali
tujca ali nagega ali bolnega ali v ječi in C nismo
postregli?‹ Tedaj jim bo odgovóril: ›Resnično,
povem vam: Česar niste storili enemu od teh
najmanjših, tudi meni niste storili.‹ Ti pojdejo v
večno kazen, pravični pa v večno življenje.«
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OZNANILA od 27. 11. - 3. 12. 2017
MOZIRJE
Ponedeljek
27. 11.

8.00

za + Anico Božič

Torek
28. 11.

18.00

za + MaCldo Brezovnik (obletna)

Sreda
29. 11.

8.00

za + Kovačeve iz Volavja

18.00

za nove duhovne poklice
za + Štefana Kokalj (obletna)

Petek
1. 12.

18.00

v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Luka in KrisCno Oblak
za + Praprotnik MarCna in Faniko

Sobota
2. 12.

18.00

za + Štefanijo Pernek
za + Bogdana Prislan (obletna)
za + Jožeta Janžovnik

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Acmanove iz Preseke
za + Hriberšek Franca in Cirilo
za + Slavko Laznik

16.00

za + Hriberske in očeta (obletna)

8.45

za + Franca Gostečnik (obletna)

Četrtek
30. 11.

Nedelja
3. 12.
2017

Sv. Virgli in
Modest, škofa

SV. ANDREJ,
apostol

1. ADVENTNA
NEDELJA

ŠMIHEL
Petek
1. 12.
Nedelja
3. 12. 2017

1. ADVENTNA
NEDELJA

ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL
http://www.zupnija-mozirje.si

26/11/2017

