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GLASNIK
28. NEDELJA MED LETOM
Danes, v nedeljo, 14. 10. je
srečanje in revija cerkevnih
pevskih zborov dekanije
Gornji Grad ob 15h v
Radmirju.
-------------------

Verouk redno po urniku.
-------------------

KrsB v mesecu oktobru bodo
v soboto, 20. 10 ob 11h in v
nedeljo, 21. 10 ob 10h (po
izbiri), priprave za starše in
botre pa so v četrtek, 18. 10.
ob 19.30 v veroučni učilnici.
-------------------

Srečanje ženske skupine bo
v ponedeljek, 15. 10. ob
18.30. Nove članice vabimo,
da se nam pridružijo.
-------------------

Župnijski pastoralni svet ima
sejo v torek, 16. 10 ob
19.30h.
-------------------

Bralci Božje Besede pri maši,
vabljeni na dekanijsko šolo
za bralce, ki bo v četrtek, 18.
10. 2018 ob 19.30 na Rečici
ob Savinji.
-------------------

Sestanek za animatorje
birmanskih skupin v petek,
19. 10. ob 19.30 uri.
-------------------

Pričetek srečevanj
birmanskih skupin v soboto,
20. 10. ob 18h.
-------------------

Naslednja nedelja je
misijonska. Obiskal nas bo
misijonar p. Miha MajeBč in
maševal pri obeh nedeljskih
sv. mašah.

Evangelij 28. ned. med letom
(Mr 10,17-30)
Ko se je BsB čas Jezus odpravljal na pot, je nekdo
pritekel, padel pred njim na kolena in ga vprašal:
»Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega
življenja?« Jezus mu je odvrnil: »Kaj mi praviš, da sem
dober?! Nihče ni dober razen enega, Boga! Zapovedi
poznaš: Ne ubijaj! Ne prešuštvuj! Ne kradi! Ne pričaj
po krivem! Ne goljufaj! Spoštuj očeta in mater!« Rekel
mu je: »Učitelj, vse to sem izpolnjeval že od svoje
mladosB. « Jezus se je ozrl vanj, ga vzljubil in mu dejal:
»Eno B manjka: pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim,
in imel boš zaklad v nebesih; nato pridi in hôdi za
menoj!« Ta beseda ga je potrla in je žalosten odšel;
imel je namreč veliko premoženje.
Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel svojim učencem:
»Kako težko bodo BsB, ki imajo premoženje, prišli v
Božje kraljestvo!« Učenci so se čudili njegovim
besedam. In Jezus je vnovič spregovóril: »Otroci, kako
težko je priB v Božje kraljestvo! Laže gre kamela skozi
šivankino uho, kakor pride bogataš v Božje kraljestvo.«
Ti pa so še bolj strmeli in govorili med seboj: »Kdo se
potem more rešiB?« Jezus se je ozrl vanje in rekel:
»Pri ljudeh je to nemogoče, ne pa pri Bogu, kajB pri
Bogu je vse mogoče.«
Peter pa mu je začel govoriB: »Glej, mi smo vse
zapusBli in šli za teboj.« Jezus je rekel: »Resnično,
povem vam: Nikogar ni, ki bi zaradi mene in zaradi
evangelija zapúsBl hišo ali brate ali sestre ali mater ali
očeta ali otroke ali njive in ne bi zdaj, v tem času,
skupaj s preganjanji, prejel stokrat toliko hiš, bratov,
sester, mater, otrok in njiv, v prihodnjem veku pa
večno življenje.«
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OZNANILA od 23. - 30. 9. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek Sv. Terezija Deteta
15. 10.
Jezusa

8.00

za + Marijo Celinšek
za + Ivana Grofelnik

Torek
16. 10.

19.00

za + Marijo Prislan (8 dan)
za + Romano Škomrlj (8 dan)

8.00

za + Franca Mrzlak
za + Franca Beričnik

Sreda
17. 10.

Sv. Ignacij
An6ohijski, škof

Četrtek
18. 10.

SV. LUKA, evangelist 19.00

Petek
19. 10.

19.00

za + Marijo Grlica
za + Ano Orel
za + Franca Podvratnik
za + Vido Kramer

Sobota
20. 10.

19.00

za + Ivano Goličnik (8 dan)
za + Jožefo Irman (obletna)
za + Franjo Ermenc
za + Marijo Prodnik

29. NEDELJA MED
LETOM

7.00

za žive in pokojne župljane
za + Ano in Francija Praprotnik

- misijonska

10.00

za + Jožeta Germadnik (obletna)
za + Faniko Fužir
za + Frančiško Punčuh

17.00

za + starše in 2 brata Oblak (obletna)

Nedelja
21. 10.
2018

za + Jožeta Acman (8 dan)
za + Janeza Pečnik
za + Angelo Reberšak

ŠMIHEL
Petek
19. 10.
Nedelja
21. 10. 2018

29. NEDELJA MED 8.45
LETOM

za + Potočke in ata (obletna)

Člani zakonskih skupin vabljeni na škoﬁjsko srečanje zakonskih skupin, ki bo v soboto, 20.
10. 2018 ob 15h pri sv. Ceciliji v Celju.
-------------------

V prihodnjih dneh župnijska Karitas Mozirje/Šmihel pričakuje novo pošiljko hrane iz zalog
EU za Bste, ki ste v sBski. Naprošamo vas, da se prijavite na telefon: 040 135 221.
-------------------

Župnijsko cerkev v Mozirju za naslednjo nedeljo, 21. 10. 2018 krasi Ljubija, nato pa po
nedeljah Radegunda (28. 10.) in na zahvalno nedeljo, 4. 11. 2018: ŽPS.
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