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GLASNIK
21. NEDELJA MED LETOM
Za vpis v 1. razred verouka se starši oglasite v
župnišču v Mozirju od ponedeljka, 3. 9. naprej.
Uvodna veroučna sv. maša bo v nedeljo, 16. 9. ob
10.00, verouk se bo predvidoma začel v tednu, ki sledi.
---------------------

Lovska maša bo v soboto, 1. 9. ob 10h na Konečki
planini.
---------------------

Misijonski projekt Kazahstan 2018 bo potekal med 5.
– 12. 9. 2018. Bog povrni vsem darovalcem.
---------------------

Začetek skavtskega leta bo v nedeljo, 16. 9., s sveto
mašo ob 10h. Vsi otroci, od 3. razreda OŠ naprej, ki bi
se radi pridružili skavtom, pridite po maši na župnijsko
dvorišče.
---------------------

SveA krsA v mesecu septembru bodo v soboto, 15. 9.
ob 11.00 ali nedeljo, 16. 9. ob 10.00 pri sv. maši.
Priprave za starše in botre bodo v četrtek, 13. 9. ob
19.30. Prosim za predhodne prijave v župnijski pisarni
ali na telefon.
---------------------

FesAval SAčna mladih bo letos v soboto. 15. 9. Odhod
avtobusa bo iz avtobusne postaje ob 7.30 uri. Mlade
prosim, da se čimprej prijavijo. Zelo priporočam
udeležbo letošnjim birmancem, 9. razredu.
---------------------

Na Brezje bomo poromali v nedeljo, 16. 9. Avtobus bo
peljal iz Lepe Njive ob 12.30 in iz Šmihela preko
Žekovca ob 12.30. Ob 13.00 odrinemo izprej pošte v
Mozirju. Prosim za čimprejšnjo prijavo. Cena 10 €.
---------------------

V soboto, 22. 9. bo romanje za moške, na katerega so
vabljeni vsi moški. Prosim za prijave, program sledi
kasneje.
---------------------

Maša ob zaključku paše bo na Mozirski planini v
nedeljo, 23. 9. ob 12.00.
---------------------

Župnijsko cerkev v Mozirju za naslednjo nedeljo, 2. 9.
2018 krasi Lepa Njiva, nato pa po nedeljah naprej
Ljubija (9. 9.), Radegunda (16. 9.), Brezje (23. 9.),
Mozirje (30. 9.) in Loke (7. 10.).

Evangelij 21. nedelje
med letom, (Jn 6,60-69)
Tis[ čas je veliko njegovih
učencev reklo: »Trda je ta
beseda. Kdo jo more
posluša[?« Ker je Jezus v
sebi vedel, da njegovi
učenci godrnjajo nad
tem, jim je rekel: »To vam
je v spo[ko? In če boste
videli Sina človekovega i[
gor, kjer je bil prej? Duh
je [s[, ki oživlja, meso nič
ne koris[. Besede, ki sem
vam jih govóril, so duh in
življenje. Toda med vami
so nekateri, ki ne
verujejo.« Jezus je
namreč od začetka vedel,
kateri ne verujejo in kdo
ga bo izdal. Govóril jim je:
»Zaradi tega sem vam
rekel: Nihče ne more pri[
k meni, če mu ni dano od
Očeta.« Po [stem je
mnogo njegovih učencev
odšlo in niso več hodili z
njim. Jezus je tedaj rekel
dvanajstérim: »Ali hočete
tudi vi odi[?« Simon
Peter mu je odvrnil:
»Gospod, h komu naj
gremo? Besede večnega
življenja imaš in mi trdno
verujemo in vemo, da si [
Sve[ od Boga.«
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OZNANILA od 26. 8. - 2. 9. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
27. 8.

Sv. Monika

8.00

za + Faniko Fužir
za + Ano Orel

Torek
28. 8.

Sv. Avguš/n, škof

19.00

za + Janeza Mikek
za + starše Podvratnik

Sreda
29. 8.

Mučeništvo
Janeza krstnika

8.00

za + Matjaža Beričnik (obletna)
za + Franca Podvratnik

Četrtek
30. 8.

19.00

za + Janeza Rženičnik (obletna)
za + Vido Kramer
za + Franjo Ermenc

Petek
31. 8.

19.00

za + Alojza Janko (obletna)
za + Marijo Prodnik
za + Marijo Grlica
za + Jožefo Hriberšek

Sobota
1. 9.

19.00

za + Ivanko in Ivana Bizjak
za + Štefana Kokalj
za + Ireno Napotnik
za + Branislava Blagojevič

Nedelja
2. 9.
2018

22. NEDELJA MED 7.00
LETOM
10.00

za žive in pokojne župljane
za + Marijo Plesec
za + Valen[na Selišnik
za + Jožefa Mikek
za + Markota Draženovič

ŠMIHEL
Petek
31. 8.
Nedelja
2. 9. 2018

17.00
22. NEDELJA MED 8.45
LETOM

za + Leskošek Frančiško
za + Franca Goličnik

Skupina za dobrodelnost Dekanije Gornji Grad, v sodelovanju s Škoﬁjo Celje, prireja v
nedeljo, 2. septembra 2018, v Solčavi že tretjo dobrodelno misijonsko tombolo za pomoč
misijonarju Tonetu Kerinu.
Vabljeni na duhovni odmik v Assisi od 27. do 31. oktobra 2018, po poteh sv. Frančiška in
sv. Klare. To ne bo turis[čno romanje, ampak duhovni odmik na krajih, kjer je navdih za
svoje življenje dobil sv. Frančišek, da je vzljubil Boga. Tam bomo ta navdih iskali tudi mi
pod duhovnim vodstvom p. Tomaža Pinterja. Prijave osebno pri župniku Sandiju. Cena
ok. 280 €.
Dar (intencija) za sv. mašo je 20€. Bog povrni za dar sv. maše in druge darove, iz katerih
se duhovniki preživljamo.
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