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GLASNIK
33. NEDELJA MED LETOM
V ponedeljek bo maša ob 18h, ostalo redno
po urniku. Verouk redno po urniku.
---------------

V petek, 20. novembru 2020, čez 2 le?,
pričnemo v Mozirju in Šmihelu z 10 dnevnim
sv. misijonom. Pripravili ga bomo sami,
župljani za župljane. To nedeljo pričnemo z
molitvijo za stalni misijon, ki bi moral bi?
stalni Jezusov misijon med nami in ne samo
10 dni v času misijonskih dogodkov.
---------------

Srečanje ženske skupine bo v petek, 19. 11.
ob 18.30.
---------------

Srečanje biblične skupine bo v torek, 20. 11.
ob 20h.
---------------

Srečanje za starše 5. razreda (brez otrok) bo
v četrtek, 22. 11. Ob 18h se dobimo pri sv.
maši, nato nadaljujemo po maši v
župnijskem klubu.
---------------

Srečanje birmanskih skupin bo v soboto, 24.
11. kot je dogovorjeno.
---------------

V soboto, 24. 11. bomo pri večerni maši
pričeli z devetdnevnico k bl. Materi Tereziji.
Devetdnevnico bomo obhajali v tednu
Karitas do prve adventne nedelje, 2. 12.
Molili bomo za vse ljudi v s?ski, za sodelavce
Karitas, za vse, da bi prepoznavali s?ske.
---------------

Marijanski koledar: 2,50 €. Pra?ka: 5,90 €.
---------------

Okolica žup. cerkve bo za božične praznike
še prav posebej lepo okrašena z lučkami.
Vabimo vasi, organizirane skupine, družine,
da postavite v to lepo okolje ob cerkvi v
dogovoru z župnikom do 24. 12. 2018 večje
jaslice (do 4 metrov širine), jih tudi sami
osvetlite (električni priklop bo na
razpolago), ob njih pa postavite tudi napis,
kdo jih je naredil.

Evangelij
33. nedelje med letom
(Mr 13,24-32)
Tis? čas je Jezus rekel svojim učencem:
V ?s?h dneh, po ?s? véliki s?ski, bo
sonce otemnelo in luna ne bo dajála
svoje svetlobe. Zvezde bodo padale z
neba in nebeške sile se bodo majále.
Tedaj bodo videli Sina človekovega pri?
na oblakih z veliko močjo in slavo. In
takrat bo poslal angele in zbral svoje
izvoljene od š?rih vetrov, od konca
zemlje do konca neba. Od smokvinega
drevesa pa se naučite priliko: Kadar
postane njegova veja že mužévna in
poganja liste, veste, da je poletje blizu.
Tako tudi vi: Ko boste videli, da se to
dogaja, védite, da je blizu, pred vra?.
Resnično, povem vam: Ta rod nikakor
ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi.
Nebo in zemlja bosta prešla, moje
besede pa nikakor ne bodo prešle. Za
?s? dan ali uro pa ne ve nihče, ne
angeli v nebesih ne Sin, ampak samo
Oče.«
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OZNANILA od 18. - 25. 11. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
19. 11.

18.00

za + Ivanko Treibenreif (zadušnica)
za + Franca Rosenstein

Torek
20. 11.

18.00

za + Stankota Žagar in starše
za + Marjana in starše Gruber

Sreda
21. 11.

Darovanje Device
Marije

8.00

za + Marijo Gaber
za + Kris?no Zlovše

Četrtek
22. 11.

Sv. Cecilija

18.00

za + Franca in Apolonijo Jurkovnik
za + Ernesta Špeh
za + Janeza Mike

18.00

za + Valen?na Brezovnik
za + Franca in Antonijo Pečnik
za + Franca Hren (obletna)

Petek
23. 11.
Sobota
24. 11.

Sv. Andrej Dung
Lac in drugi
vietnamski
mučenci

18.00

za + Ma?ldo Brezovnik
za + 2 Franca in Frančiško Dimec (obletna)
za + Rudija Zupančič
za + Marijo in Franca Reberčnik (obletna)

Nedelja
25. 11.
2018

JEZUS KRISTUS
KRALJ VESOLJSTVA

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Rajkota Prepadnik
za + Bulkove in Božičeve
za + starše Marolt iz lepe Njive

16.00

za + Vido, Jožeta, Heleno in Stankota Hriberšek
za + Frančiško Leskošek

8.45

za + Goličnik Franca in Povhove (obletna)
za + Gostečke starše (obletna)

ŠMIHEL
Petek
23. 11.
Nedelja
25. 11. 2018

JEZUS KRISTUS
KRALJ

PRED TEDNOM KARITAS 2018
Letošnji teden Karitasa med 25. 11. in 2. 12. 2018 bomo obhajali nekoliko drugače,
molitveno in v srečanju drug z drugim. Več o dogodkih bo oznanjeno naslednjo nedeljo.
---------------

Darovi ob letošnji nedelji Karitas, ki bo v nedeljo, 2. 12. 2018, bodo namenjeni v 80% za
delovanje župnijske Karitas in v 20% za delovanje škoﬁjske Karitas CE. Bog vam povrni.
---------------

V soboto, 24. 11. bomo pri večerni maši pričeli z devetdnevnico k bl. Materi Tereziji.
Devetdnevnico bomo obhajali do nedelje Karitas, prve adventne, 2. 12. 2018. Molili
bomo za vse ljudi v s?ski, za sodelavce Karitas, za vse ljudi, da bi prepoznavali s?ske
bratov in sester. Naj bo ta teden Karitasa zaznamovan z molitvijo in prošnjo Bogu.

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

18/11/2018
M: 031461700

