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GLASNIK
23. NEDELJA MED LETOM
Za vpis v 1. razred verouka prosim starše,
da se oglasijo v župnišču v Mozirju od
ponedeljka, 3. 9. naprej. Tam bodo izpolnili
in podpisali priavnico, ki jo pa lahko
snamejo tudi na župnijski spletni strani,
izpolnijo, podpišejo in prinesejo.
-------------------

Uvodna veroučna sv. maša bo v nedeljo,
16. 9. ob 10h. Pri tej maši bo poseben
blagoslav za otroke, starše, učitelje in
katehete. Otroke vabim, da prinesejo s
seboj šolsko torbo ali peresnico, ki
predstavlja šolsko in veroučno leto, ki se je
začelo.
-------------------

Verouk se bo predvidoma začel v tednu po
16. 9. 2018. Urniki bodo objavljeni v
soboto, 15. 9.
-------------------

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 €.

Evangelij 23. nedelje med letom
(Mr 7,31-37)
TisU čas je odšel Jezus iz pokrajine
Tira in prišel skozi Sidon h
Galilejskemu morju sredi pokrajine
Deseteromestja. Pa mu pripeljejo
gluhega in nemega in ga prosijo, da
bi položil roko nanj. Vzel ga je od
množice vstran, mu vtaknil prste v
njegova ušesa in se mu s slino
dotaknil jezika; in pogledal je v
nebo, zavzdihnil in mu rekel:
»Efeta!« to je: »Odpri se!« In kar
odprla so se mu ušesa in razvezala
se je vez njegovega jezika in je
govoril prav. Naročil jim je, naj tega
ne pravijo nikomur; pa bolj ko jim je
naročal, bolj so razglašali. In na vso
moč so strmeli, govoreč: »Vse je
prav storil: gluhim daje, da slišijo,
nemim, da govorijo.«
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OZNANILA od 9. - 16. 9. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
10. 9.

8.00

za + Ano Modrijančič (obletna)
za + Edota Miklič

Torek
11. 9.

19.00

za + Veroniko in Alojza Cajner
za + Ludvika Završnik

Sreda
12. 9.

8.00

za + Marijo Hafner
za + Anico Klemenak

Četrtek
13. 9.

Sv. Janez
Zlatous0, škof

19.00

za + Stanislava Korenjak
za + ValenUna Lenko in Marijo Kadiš
za + Alojza Kovač

Petek
14. 9.

POVIŠANJE SV.
KRIŽA, praznik

19.00

za + Ančko in Franca Rop
za + Jožeta VačovnikVeroniko Cajner
za + Branko Žagar
za + Stankota Žagar

Sobota
15. 9.

Žalostna Ma0
Božja

19.00

za + Franciske, Lojzko, Micko in Pepco
za + starše Čopar in Časl
za + Govejšek Francko in Acman Heleno (obl.)
za + Ivanko Trogar

Nedelja
16. 9.
2018

24. NEDELJA MED 7.00
LETOM

za žive in pokojne župljane
za + Marijo Firšt (obletna)

10.00

za + Milko Rajter (obletna)
za + Antona Matko
za + Marijo Mavrič

17.00

za + Ferdinanda Visočnik

ŠMIHEL
Petek
14. 9.

POVIŠANJE SV.
KRIŽA, praznik

Nedelja
16. 9. 2018

24. NEDELJA MED 8.45
LETOM

za + Marijo Gostečnik

Župnijsko cerkev v Mozirju za naslednjo nedeljo, 16. 9. 2018 krasi Radegunda, nato pa po
nedeljah naprej Brezje (23. 9.), Mozirje (30. 9.), Loke (7. 10.), Lepa Njiva (14. 10.) in
Radegunda (21. 10.).
-------------------

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

Vabljeni na duhovni odmik v Assisi od 27. do 31. oktobra 2018, po poteh sv. Frančiška in
sv. Klare. To ne bo turisUčno 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 in s. Mateje Krašovec. Prijave osebno pri
župniku Sandiju. Cena ok. 280 €, prijavnice bodo kmalu v župnijski cerkvi.

