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GLASNIK
32. NEDELJA MED LETOM
- Verouk redno po urniku.
- Frančiškov svetni red ima srečanje danes, v
nedeljo, 11. 11. ob 15h v veroučni učilnici.
- Srečanje skavtske bratovščine 1 bo jutri, v
ponedeljek , 12. 11. ob 20h.
- Predavanje patra Karla Gržana bo v torek, 13.
11. Ob 18.30 uri. Tema: “ZapusLmo igro vlog, v
kateri si zapletamo odnose. Povrnimo se k
(med)osebni resničnosL, da bomo igrivi, ne da bi
bili igralci“.
- KrsL v mesecu novembru bodo v soboto, 17.
11. Ob 11h in v nedeljo, 18. 11. Ob 10h pri sv.
Maši. Priprave za starše in botre pa bodo v
četrtek, 15. 11. ob 18.30 v veroučni učilnici.
- Srečanje skavtske bratovščine 2 bo v četrtek ,
15. 11. ob 20.30h.
- Srečanje moške skupine bo v petek, 16. 11. ob
19h.
- V soboto, 17. 11. bodo skavL pobirali star papir
po Mozirju od 9-12h. Vsi iz okolice lahko stari
papir pripeljete pod župnijski kozolec.
- V novembru 2020 bo v Mozirju in Šmihelu sv.
misijon. Pripravili ga bomo sami, župljani za
župljane. Sestanek vseh, ki bi želeli v 2-letni
pripravi sodelovaL, bo v soboto, 17. 11. ob 18.45
oz. takoj po večerni sv. maši v dvorani. Lepo
vabimo vse sodelavce v pastorali, bogoslužju in
dobrodelnosL, člane skupin, in vse, ki bi vas tako
sodelovanje v 2-letni pripravi zanimalo.
- V času med Vsemi sveLmi in Veliko nočjo ni
krašenja župnijske cerkve po vaseh. Vse, ki bi
želeli sodelovaL pri krašenju v zimskem času,
lepo vabimo, da se oglasite pri župnijski
gospodinji Danici.
- Odrasli bralci vabljeni k branju knjig za
Slomškovo bralno priznanje. Opravi ga vsak, ki v
času od septembra 2018 do septembra 2019
prebere vsaj tri priporočene knjige. Prijavite se
do 10. novembra na 040 702 919 (Andreja
Gumzej).
- Marijanski koledar: 2,50 €
- PraLka: 5,90 €

Evangelij
32. nedelje med letom
(Mr 12,38-44)
TisL čas je Jezus med svojim
poučevanjem govóril množicam:
»Varujte se pismoukov, ki si želijo
hodiL okrog v dolgih oblačilih in si
želijo pozdravov ljudi na trgih,
prvih sedežev v shodnicah in
častnih mest na gosLjah, ki
vdovam požirajo hiše in hinavsko
opravljajo dolge molitve; L bodo
strože sojeni.« Sedél je nasproL
zakladnici in gledal, kako množica
meče denar vanjo. Mnogo
bogaLh je veliko vrglo. Prišla je
tudi neka uboga vdova in je vrgla
dva nôvčiča, to je en kvadrant.
Tedaj je poklical k sebi svoje
učence in jim rekel: »Resnično,
povem vam: Ta uboga vdova je
vrgla več kot vsi, ki so metali v
zakladnico. Vsi so namreč vrgli od
svojega preobilja, ta pa je dala od
svojega uboštva vse, kar je imela,
vse, kar potrebuje za življenje.«
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OZNANILA od 11. - 18. 11. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek Sv. Jozafat
12. 11.

8.00

za zdravje pri živini in ljudeh
za + Marijo Mavrič

Torek
13. 11.

18.00

za + Ivana Goličniki (30 dan)
za + Praprotnik MarLna in Faniko

Sreda
14. 11.

8.00

za zdravje
v dober namen

Četrtek
15. 11.

18.00

za + Vinkota Vodlak (obletna)
za + Jožefo in Jurija Acman (obletna)
za + Marijo Deleja

Petek
16. 11.

18.00

za + Ivana Remic
za + Karlatec Stanislava in Marijo Bark
za + Emilijo Brinovšek

Sv. Stanislav
Kostka

Sobota
17. 11.

Sv. Elizabeta
Ogrska

18.00

za + Jožico Kolenc
za + dr. Franca Širko
za + Danilota, Jožeta in Angelo Glušič (obletna)
za +

Nedelja
18. 11.
2018

33. NEDELJA MED
LETOM

7.00

za žive in pokojne župljane
za + Jožeta in Marijo Sedovšek in Nežo (obl.)

10.00

za + Sedovšekove in Stanislava (obletna)
po osebnem namenu

16.00

za + Ivana Goltnik (obletna)
za + Sp. Goltnikove

ŠMIHEL
Petek
16. 11.
Nedelja
18. 11. 2018

33. NEDELJA MED 8.45
LETOM

za + Franca Rak (obletna) in + Drofelske
za + Medvedove in mamo (obletna)

Pred kratkim me je nekdo vprašal, za koga boste pa župniki navijali na teh lokalnih
volitvah? Pa sem mu odgovoril: “Jaz vedno navijam za Jezusa.“
Vsak je dobrodošel pri Jezusu. S svojim programom želi Jezus izboljšaL naše življenje, če
ga le sprejmemo za svojega voditelja. Tudi poliLki so povabljeni, da Jezusa sprejmejo kot
Lstega, ki kaže pot. Potem se bodo tudi lažje izognili pastem, kot so skrb zgolj zase in
svoje, uporaba nemoralnih sredstev za dosego svojih ciljev ter vzvišenost in pohlep.
Zato si v skrbi za skupno dobro, kar poliLka je, vzemimo za vzgled Jezusa Kristusa, ki je dal
svoje življenje za bližnje. Ki se je žrtvoval najprej za uboge, bolne, ostarele, izgubljene, …
Ki je povedal, in nato tudi pokazal z dejanjem, da je potrebno ljubiL tudi sovražnike. Da
se z ljubeznijo iz sovražnikov spreminjamo v prijatelje in skupaj ustvarjamo boljši svet.
NOBEN PREDVOLILNI PLAKAT ALI PANO, POSTAVLJEN NA ŽUPNIJSKIH ZEMLJIŠČIH, NIMA
SOGLASJA ŽUPNIJSKEGA URADA MOZIRJE ALI ŠMIHEL.
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