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GLASNIK
27. NEDELJA MED LETOM
Verouk redno po urniku.
-------------------

Krs+ v mesecu oktobru bodo v soboto, 20. 10 ob
11h in v nedeljo, 21. 10 ob 10h (po izbiri), priprave
za starše in botre pa so v četrtek, 18. 10. ob 19.30 v
veroučni učilnici.
-------------------

Srečanje Bratovščine 1, odraslih skavtov, bo jutri, v
ponedeljek, 8. 10. ob 20h.
-------------------

Tudi letos bomo laho prisluhnili predavanjem in se
srečevali s patrom Karlom Gržanom v Mozirju. Prvo
predavanje bo v torek, 9. oktobra ob 19.30. uri v
župnijski dvorani v Mozirju.
Takoj na prvem srečanju bomo razčisCsCli, zakaj prav
smeh/ironija osvobaja za (med)osebno rast.
-------------------

Srečanje s starši 9 razreda (birmanci) bo v četrtek,
11. 10. Najprej se s starši in birmanci dobimo pri sv.
maši ob 19h, nato pa je sestanek za starše (brez
birmancev) v klubu. Vabljeni.
-------------------

Srečanje Bratovščine 2 bo v četrtek. 11. 10. ob 20h.
-------------------

Mladinska skupina ima srečanja ob petkih ob 19.30.
Začnemo ta petek, 12. 10. 2018.
-------------------

Vaje za mozirske ministrante bodo v soboto, 13. 10.
2018 ob 9h, za šmihelske pa v petek, 12.10 ob 16h.
-------------------

Skavtska srečanja: volčiči in volkuljice - krdelo (od 3
do 5 razreda OŠ): vsako soboto ob 9.30; izvidniki in
vodnice - četa (od 6 do 9 razreda OŠ): ob sobotah ob
10h; popotniki in popotnice - klan (od prvega letnika
SŠ naprej): vsako soboto zvečer ob 20h.
-------------------

Naslednjo nedeljo bomo ob 10h obhajali otroško
mašo, kjer bodo sodelovanje pripravili otroci 3.
razreda, pel pa bo tudi otroški zborček. Lepo
vabljeni.
-------------------

Naslednjo nedeljo, 14. 10. je maša tudi pri sv.
Radegundi ob 8.45h.

Evangelij 27. ned. med letom
(Mr 10,2-16)
Prinašali so mu otroke, da bi
se jih dotaknil, učenci pa so
prinašalce grajali. Ko je Jezus
to videl, je postal nejevoljen
in jim je rekel: »PusCte
otroke, naj prihajajo k meni,
in ne branite jim, kajC takšnih
je Božje kraljestvo. Resnično,
povem vam: Kdor ne sprejme
Božjega kraljestva kakor
otrok, nikakor ne pride vanj.«
In objemal jih je, polagal
nanje roke in jih blagoslavljal.
Nove članice vabimo k
srečanjem ženske skupine,
ki jih vodi uršulinka s. Meta
Potočnik. Oktobrsko
srečanje bo 15. 10. 2018 ob
18.30 uri.
--------------

Župnijski pastoralni svet
ima sejo v torek, 16. 10 ob
19.30h.
--------------

Moška skupina ima srečanje
v četrtek, 25. 10. ob 20.30.
Vabimo nove člane.
--------------

Župnijsko cerkev v Mozirju za
naslednjo nedeljo, 14. 10.
2018 krasi Lepa Njiva, nato pa
po nedeljah naprej 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.
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OZNANILA od 23. - 30. 9. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
8. 10.
Torek
9. 10.

Sv. Abraham, očak
in sv. Sara

Sreda
10. 10.

8.00

za + MarCno Budna
za + Marijo Vipavc

19.00

za + Belejeve in Maksa Slemenšek
za + Jožeta in KrisCno Vačovnik

8.00

za + Marijo Häfner (obletna)
za + Benota Skok

Četrtek
11. 10.

Sv. Janez XXIII.,
papež

19.00

za + Zagradiške in Frančiško
za + Rozalijo Goličnik
za + Alojza Zavolovšek

Petek
12. 10.

SV. MAKSIMILIJAN
CELJSKI, mučenec
zavetnik CE škoﬁje

19.00

za + Ferdinanda Korpnik (8 dan)
za + starše in rodbino Vodovnik
za + rodbino Jošt
za + Holeček Heleno - Ivanko

19.00

za + Vinkota, Antona in Rozalijo Reberčnik (obl)
za + Pavla Port
za + Jožico Lekše
za + Frančiško Grofelnik

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Antona Škruba (obletna)
za + Milko Rajter
za + Jožeta Podvratnik

Sobota
13. 10.

Nedelja
14. 10.
2018

28. NEDELJA MED
LETOM

ŠMIHEL
Petek
12. 10.

SV.
17.00
MAKSIMILIJAN
CELJSKI, mučenec

za + Hribrsko mamo (obletna)

Nedelja
14. 10. 2018

28. NEDELJA MED 8.45
LETOM

za + Naraločnikove in mamo (obletna) in
Markota Orel
za zdravje
(sv. Radegunda)

Naslednjo nedeljo, 14. 10. je srečanje in revija cerkevnih pevskih zborov dekanije Gornji
Grad ob 15h v Radmirju.
-------------------

V prihodnjih dneh župnijska Karitas Mozirje/Šmihel pričakuje novo pošiljko hrane iz zalog
EU za Cste, ki ste v sCski. Naprošamo vas, da se prijavite na telefon: 040 135 221.
-------------------

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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