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GLASNIK
24. NEDELJA MED LETOM
Začenjamo veroučno leto. Za vpis
v 1. razred verouka prosim starše,
da se oglasijo v župnišču v Mozirju
ali pa se vpišejo pri katehis<nji ob
prvi uri verouka. Izpolnili in
podpisali boste prijavnico, ki jo pa
lahko snamete tudi na župnijski
spletni strani.
-------------------

Začasni urnik verouka:
1 R: ponedeljek ob 15h in 16h (po
izbiri); 2 R: v torek 6 in 7 šolska ura
(po izbiri); 3 R: v četrtek 5 in 6
šolska ura (po izbiri); 4 R: sreda 6
in 7 šolska ura (po izbiri); 5A –
četrtek 6 ura; 5B – torek 6 ura; 6A
– četrtek 7 ura; 6B – torek 7 ura;
7A – ponedeljek 7 ura; 7B – sreda
7 ura; 8A – petek 6 ura; 8B –
petek, 7 ura; 9 R (birmanci) –
dobimo se v veroučni učilnici vsi
skupaj v torek, 18. 9. po pouku (8
ura) in se dogovorimo za urnik
verouka. Šmihel: torek ob 12.45.
-------------------

Srečanje ženske skupine bo jutri, v
ponedeljek, 17. 9. ob 18.30h.
-------------------

Srečanje zakonske skupine I. bo v
torek, 18. 9. ob 20h.
-------------------

Srečanje zakonske skupine II. bo v
četrtek, 20. 9. ob 20.15h.
-------------------

Srečanje birmanskih animatorjev
bo v petek, 21.9. ob 19.30.
Vabljeni vsi mladi, ki bi želeli
ponovno delova< ali posta<
birmanski animatorji.
-------------------

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

Evangelij 24. nedelje med letom
(Mr 8,27-35)
Tis< čas je šel Jezus s svojimi učenci v vasi
Cezarêje Filípove. Med potjo je učence
spraševal: »Kaj pravijo ljudje, kdo sem?«
Odgovorili so: »Janez Krstnik, drugi: Elija, spet
drugi: Eden od prerokov.« In vprašal jih je: »Kaj
pa vi pravite, kdo sem?« Peter mu je odgovóril
in rekel: »Ti si Kristus.« Strogo jim je
prepovedal, da bi to komu povedali. In začel jih
je uči<, da bo Sin človekov moral veliko
pretrpe<, da ga bodo starešine, véliki duhovniki
in pismouki zavrgli in umorili in da bo po treh
dneh vstal. O teh stvareh jim je odkrito govóril.
In Peter ga je potegnil k sebi in mu začel brani<.
On pa se je obrnil, pogledal po učencih in
posváril Petra: »Poberi se! Proč od mene, satan,
ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak na to,
kar je človeško!« Tedaj je poklical k sebi
množico skupaj z učenci in jim rekel: »Če hoče
kdo hodi< za menoj, naj se odpove sebi in
vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč
hoče reši< svoje življenje, ga bo izgúbil; kdor pa
izgubi svoje življenje zaradi mene in zaradi
evangelija, ga bo rešil.«
Zaključek projekta Kazahstan s predstavitvijo
dela bo v četrtek, 27. 9. 2018. Pričnemo z
zahvalno sv. mašo v župnijski cerkvi ob 19h, nato
pa nadaljujemo v župnijski dvorani s
predstavitvijo dela in praznovanjem. Vabljeni vsi.
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OZNANILA od 16. - 23. 9. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
17. 9.

8.00

za + starše Vrhovnik in Ivana Brezovnik
za + Emilijo Brinovšek

Torek
18. 9.

19.00

za + družino Hriberšek iz Preseke
za + Jožeta Janžovnik (obletna)

Sreda
19. 9.

8.00

za + Franca Rosenstein
za + Kris<no Zlovše

Četrtek
20. 9.

Sv. Andrej Kim
Taegon in drugi
korejski mučenci

19.00

za + Vero in Mirkota Praprotnik
za + Ano in Franca Predovnik
za + Markota Orel

Petek
21. 9.

SV. MATEJ,
apostol
praznik

19.00

za + dr. Franca Širko in starše
za + Franca Černivšek
za + Jožico Kerč
za + Franca Federmanzberg

Sobota
22. 9.

Žalostna MaA
Božja

19.00

za + Stanislava Weiss
za + Brezovnik Valen<na in starše
za + Ivana Hribernik
za + Zoﬁjo Špeh

Nedelja
23. 9.
2018

25. NEDELJA MED 7.00
LETOM

za žive in pokojne župljane
za + Pinculič Jožeta (obletna)

- slomškova
nedelja

10.00

za + Zgojznik Leopolda in Ano (obletna)
za + Antona Napotnik
za + Deleja Kotnik Mariko

Petek
21. 9.

SV. MATEJ,
apostol
praznik

17.00

za + Elizabeto Verbuč

Nedelja
23. 9. 2018

25. NEDELJA MED 8.45
LETOM
12.00

ŠMIHEL

za + Ivana Atelšek
v zahvalo za dobro (srečno) pašo
(Jezus Dobri Pas<r na Mozirski planini)

Župnijsko cerkev v Mozirju za naslednjo nedeljo, 23. 9. 2018 krasi Brezje, nato pa po
nedeljah naprej Mozirje (30. 9.), Loke (7. 10.), Lepa Njiva (14. 10.), Ljubija (21. 10.) in
Radegunda (28. 10.).
-------------------

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.
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