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GLASNIK
26. NEDELJA MED LETOM
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 6 in 7
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) – ena
skupina v sredo 7 uro, ena
skupina v četrtek 7 uro. Šmihel:
torek ob 12.45.
-----------------

Srečanje biblične skupine bo jutri,
v ponedeljek, 1. 10. ob 20h.
-----------------

Srečanje bralnega kluba v torek,
2. 10. ob 20h.
-----------------

Srečanje s starši 1 razreda bo v
četrtek, 4. 10. Najprej se vsi
skupaj z otroci vred dobimo pri sv.
maši ob 19h, nato pa je sestanek
za starše v klubu in druženje za
otroke v učilnici. Vabljeni.
-----------------

Prvi četrtek, prvi petek. Vsak dan
češčenje Najsvetejšega 1 uro pred
maš. V petek obisk bolnikov.h
-----------------

V petek, 5. 10. bo ob 19.30
sestanek za animatorje
birmanskih skupin.
-----------------

Naslednjo nedeljo, ki je
Rožnovenska, bo praznovanje ob
Mariji zavetnici na Lepi Njivi.
Slovesna sv. maša bo ob 10h, po
maši pa druženje pred cerkvijo.
Praznovanje bo vodil pater dr.
Karel Gržan.

Evangelij 26. nedelje med letom
(Mr 9,38-43.45.47-48)
TisT čas je Janez rekel Jezusu: »Učitelj, nekoga
smo videli, da je v tvojem imenu izganjal hude
duhove, in smo mu branili, ker ni hodil za nami.«
Jezus pa je rekel: »Ne branite mu! Nihče namreč
ne more storiT mogočnega dela v mojem imenu
in takoj grdo govoriT o meni. Kdor ni proT nam,
je za nas. Kdor vam da piT kozarec vode zaradi
imena, ker ste Kristusovi – resnično, povem vam
– zagotovo ne bo izgubil svojega plačila. Kdor
pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame, bi
bilo bolje zanj, da bi mu obesili mlinski kamen na
vrat in ga vrgli v morje.
Če te tvoja roka pohujšuje, jo odsekaj! Bolje je
zate, da prideš pohabljen v življenje, kakor da bi
imel obe roki, pa bi prišel v peklensko dolino, v
neugasljivi ogenj. Če te tvoja noga pohujšuje, jo
odsekaj! Bolje je zate, da prideš hrom v življenje,
kakor da bi imel obe nogi, pa bi bil vržen v
peklensko dolino. Če te tvoje oko pohujšuje, ga
iztakni! Bolje je zate, da prideš z enim očesom v
Božje kraljestvo, kakor da bi imel obe očesi, pa bi
bil vržen v peklensko dolino, kjer njihov črv ne
umre in njihov ogenj ne ugasne.«
Vabimo nove pevke in pevce k pevski skupini
Sinaj, ki ima vaje vsak petek ob 20h in k
otroškemu pevskemu zborčku, ki ima vaje vsak
soboto ob 18h.
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OZNANILA od 23. - 30. 9. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
1. 10.

Sv. Terezija Deteta 8.00
Jezusa, devica

za + Skornške ter Pavlo in Kristla Poličnik
v zahvalo Antonu MarTnu Slomšku

Torek
2. 10.

Sv. angeli varuhi

19.00

za + Angela Montecristo (obletna)
za + Jožeta Reberšak (obletna)

8.00

v čast Svetemu Duhu
v zahvalo

19.00

za nove duhovne poklice
za + Petkovske
za + Ano Jakopin

19.00

v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Staneta Gnader
za + Alojza Brinovšek
za + Marijo Remic

19.00

za + Mikek Blaža in Jožeta (obletna)
za + Zg. Brezonkove in Stanislava (obletna)
za + Markota Orel
za + Nado Turnšek

Sreda
3. 10.
Četrtek
4. 10.

Sv. Frančišek
Asiški, redovni
ustanovitelj

Petek
5. 10.

Sobota
6. 10.

Sv. Bruno,
duhovnik,
redovni
ustanovitelj

Nedelja
7. 10.
2018

27. NEDELJA MED 7.00
LETOM
10.00

za žive in pokojne župljane
za + Franca, Slavkota in Ano Letojne
za + Zidarnove in Mirkota Novak
za + Antona Kramer (obletna)

10.00

po namenu
(Lepa Njiva)

17.00

za + Lesjak Lovrota in Antonijo

ŠMIHEL
Petek
5. 10.
Nedelja
7. 10. 2018

27. NEDELJA MED 9.00
LETOM

za + Naraločnikove in Frančiško (obletna)

* Župnijsko cerkev v Mozirju za naslednjo nedeljo, 7. 10. 2018 krasijo Loke, nato pa po
nedeljah naprej Lepa Njiva (14. 10.), Ljubija (21. 10.), Radegunda (28. 10.) in na zahvalno
nedeljo, 4. 11. 2018: ŽPS.
* Vabljeni na duhovni odmik v Assisi od 27. do 31. oktobra 2018, po poteh sv. Frančiška in
sv. Klare. To ne bo turisTčno 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 250 €, prijavnice so na razpolago v župnijski cerkvi in na spletni strani.
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