02/09/2018

ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL

M: 031461700

http://www.zupnija-mozirje.si

GLASNIK
22. NEDELJA MED LETOM
Biblična skupina v ponedeljek, 3. 9. ob
20h.
-------------------

V soboto, 8. 9. je praznik Marijinega
rojstva. Maša na lepi Njivi bo kasneje v
septembru, v Lokah pa v oktobru, po
dogovoru. Hvala za razumevanje.
-------------------

Župnijsko cerkev v Mozirju za naslednjo
nedeljo, 9. 9. 2018 krasi Ljubija, nato pa
po nedeljah naprej Radegunda (16. 9.),
Brezje (23. 9.), Mozirje (30. 9.), Loke (7.
10.) in Lepa Njiva (14. 10.).
-------------------

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.
-------------------

Sve= krs= 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.
-------------------

Fes=val S=čna 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 €.
-------------------

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

Evangelij 22. nedelje med letom
(Mr 7,1-8.14-15.21-23)
TisZ čas so se okrog njega zbrali farizeji
in nekateri pismouki, ki so prišli iz
Jeruzalema, in videli so, da nekaj
njegovih učencev jé z obredno nečisZmi,
to je z neumiZmi rokami. Farizeji in vsi
Judje se namreč držijo izročila prednikov
in ne jedo, če si prej skrbno ne umijejo
rok. Tudi ničesar s trga ne jedo, če se
prej ne umijejo. In še mnogo drugega se
držijo po izročilu: umivajo kozarce, vrče
in bakrene lonce. Zato so ga farizeji in
pismouki vprašali: »Zakaj se tvoji učenci
ne ravnajo po izročilu prednikov, ampak
jedo kar z nečisZmi rokami?« Odgovóril
jim je: »Prerok Izaíja je dobro prerokoval
o vas hinavcih, kakor je pisano: ›To
ljudstvo me časZ z ustnicami, a njihovo
srce je daleč od mene. Toda zaman mi
izkazujejo čast, ker učijo človeški nauk in
zapovedi.‹ Božjo zapoved opuščate in se
držite človeškega izročila.« In spet je
poklical k sebi množico in ji govóril:
»Poslušajte me vsi in doumite! Nič ni
zunaj človeka, kar bi ga moglo
omadeževaZ, če pride vanj, ampak ga
omadežuje to, kar pride iz človeka. Od
znotraj namreč, iz človekovega srca,
prihajajo hudobne misli, nečistovanja,
tatvine, umori, prešuštva, pohlepi,
h u d o b i j e , z v i j a č a , ra z u zd á n o s t ,
nevoščljivost, bogokletje, napuh,
nespamet. Vse te hudobije prihajajo od
znotraj in omadežujejo človeka.«
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OZNANILA od 2. - 9. 9. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
3. 9.

Sv. Gregor Veliki,
papež

8.00

za + družino Hriberšek iz Preseke
za + Kos Marijo, Jožeta, Poldeta in Ančko

Torek
4. 9.

19.00

za + Rajkota prepadnik (30 dan)
za + Heleno Furst (8 dan)

Sreda
5. 9.

8.00

v zahvalo za zdravje
za + Vida Marolt in Tomaža

Četrtek
6. 9.

19.00

za nove duhovne poklice
za + JusZno Solar (obletna)
za + Antona Belak

Petek
7. 9.

19.00

v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Ano Praprotnik (obletna)
za + Jožeta Podvratnik
za + Elizabeto Rajšter

19.00

za + Marjana Hriberšek
za + MarZna Gostečnik
za + Špeh Jožeta in Erno Verbuč
za + Angelo France

Sobota
8. 9.

ROJSTVO DEVICE
MARIJE

Nedelja
9. 9.
2018

23. NEDELJA MED 7.00
LETOM
10.00

za žive in pokojne župljane

17.00

za + Hriberske in Frankota

za + Stanislava Weiss
za + Amalijo Lemež
za + Vivoda Franca, Angelo in Marijo (obletna)
za + Sretena Stanojkovič, starše in družino
Krebs

ŠMIHEL
Petek
7. 9.
Nedelja
9. 9. 2018

23. NEDELJA MED 8.45
LETOM

za + Terezijo Goličnik

Misijonski projekt Kazahstan 2018
Tja se odpravljamo v sredo, 5. 9. 2018. Bog povrni vsem darovalcem. Če kdo lahko podari
kakšen suhomesnat proizvod, naj ga prinese do torka v župnišče.
Vabljeni na duhovni odmik v Assisi od 27. do 31. oktobra 2018, po poteh sv. Frančiška in
sv. Klare. To ne bo turisZčno 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 €.
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