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GLASNIK
29. NEDELJA MED LETOM
Darujete lahko za
pomnenje, spomine,
molitve ob prazniku
Vseh sve7h na
mozirskem
pokopališču.
---------------

Naslednji vikend bo
vrnitev ure na sončni
čas. Ure premaknemo
za eno uro nazaj, iz
3.00 na 2.00 v
nedeljo, 28. 10. 2018
zjutraj.
---------------

Srečanje
Frančiškovega
svetnega reda bo
danesm v nedeljo, 21.
10. ob 15h.
---------------

Verouk redno po
urniku.
---------------

Skupina za duhovno
rast ima srečanje v
ponedeljek, 22. 10.
ob 19 uri.
---------------

V četrtek, 25. 10. bo
sestanek za starše 4.
razreda verouka.
Najprej se dobimo pri
sv. maši ob 19h, po
maši pa v župnijskem
klubu.

Evangelij 29. nedelje med letom
(Mr 10,35-45)
Tis7 čas sta Zebedìjeva sinova Jakob in Janez stopila k
Jezusu in mu rekla: »Učitelj, želiva, da nama storiš, kar te
bova prosila.« Rekel jima je: »Kaj hočeta, da vama storim?
« Rekla sta mu: »Daj nama, da bova sedela v tvoji slavi,
eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici.« Jezus jima je
dejal: »Ne vesta, kaj prosita. Ali moreta pi7 kelih, ki ga jaz
pijem, ali bi7 krščena s krstom, s katerim sem jaz krščen?«
Rekla sta mu: »Moreva.« In Jezus jima je dejal: »Kelih, ki ga
jaz pijem, bosta pila, in s krstom, s katerim sem jaz krščen,
bosta krščena; da7, kdo bo sedél na moji desnici ali levici,
pa ni moja stvar, ampak bo dano 7s7m, ki jim je to
pripravljeno.«
Ko je drugih deset to slišalo, so se začeli jezi7 na Jakoba in
Janeza. Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel: »Veste, da
7s7, ki veljajo za vladarje, gospodujejo nad narodi in da jim
njihovi velikaši vladajo. Med vami pa naj ne bo tako, ampak
kdor hoče posta7 velik med vami, naj bo vaš strežnik, in
kdor hoče bi7 prvi med vami, naj bo vsem služabnik. Saj
tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on
stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.«

---------------

Srečanje moške
skupine bo v četrtek,
25. 10 ob 20.30 uri.
---------------

Mladinski verouk je
ob petkih ob 19.30h .

Bog nakloni mi spokojnost, da sprejmem, česar ne
morem spremeni7, pogum, da spremenim, kar
morem in modrost, da sprevidim razliko.
(molitev AA)
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OZNANILA od 21. - 28. 10. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
22. 10.

8.00

po namenu
za + Marijo Plazl in Mar7na Podvratnik

Torek
23. 10.

19.00

za + Jožico Kovač (obletna)
za + Rajkota Prepadnik

Sreda
24. 10.

8.00

za + Zavračke
za + Alojza in Terezijo Breznik

Četrtek
25. 10.

19.00

za + Fürst Heleno
za + Jožefo Hriberšek
za + Štefana Kokalj

Petek
26. 10.

19.00

za + Ljudmilo Zupan (zadušnica)
za + Jeršetove
za + Ireno Napotnik

Sobota
27. 10.

19.00

za + Jožico Kolenc
za + Antona in starše Sevšek
za + Marijo Plesec
za + Valen7na Selišnik

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Ma7ja in Mirkota Remic (obletna)
za + Jožefa Mikek
za + Markota Draženovič
za + Elizabeto Rajšter

17.00

za + Valen7na (obletna), Frančiško in Antonijo
Lesjak
za + Kebrove

Nedelja
28. 10.
2018

30. NEDELJA MED
LETOM

ŠMIHEL
Petek
26. 10.
Nedelja
28. 10. 2018

30. NEDELJA MED 8.45
LETOM

za + Vauherske

Župnijsko cerkev v Mozirju za naslednjo nedeljo, 28. 10. 2018 krasi Radegunda, na
zahvalno nedeljo, 4. 11. 2018 pa ŽPS Mozirje.

