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GLASNIK
28. NEDELJA med LETOM
Maše redno po urniku.
--------------------

Srečanje Frančiškovega svetnega reda
bo to nedeljo, 13. 10. ob 15h v veroučni
učilnici.
--------------------

Srečanje skavtske bratovščine bo v
ponedeljek, 14. 10. ob 20h.
--------------------

Sestanek za animatorje birmanskih
skupin bo v petek, 18. 10. ob 19.30h.
--------------------

Prvo srečanje birmanskih skupin bo v
soboto, 19. 10. ob 18h. Z birmanci se
dobimo pred veroučno učilnico.
--------------------

Vaje cerkvenega otroškega pevskega
zborčka Mozirje so vsak petek ob 19h v
veroučni učilnici.
--------------------

Krašenje župnijske cerkve: 20. 10. –
Brezje; 27. 10. – Mozirje.
--------------------

KrsQ v mesecu oktobru bodo v soboto,
19. 10 ob 10h in v nedeljo, 20. 10. ob
10h, pri sv. maši. Priprave za starše in
botre bodo v četrtek, 17. 10. ob 19.30h.
--------------------

Moško romanje načrtujemo za v soboto,
19. 10. Iz Mozirja štartamo ob 11h.
Prosim za prijave čimprej.
--------------------

Srečanje in revija cerkvenih pevskih
zborov dekanije Gornji Grad bo v
nedeljo, 20. 10 ob 15h v Mozirju.
--------------------

Sestanek za misijon bo v ponedeljek, 21.
10. 2019 ob 19h. Prosim za udeležbo.
--------------------

Duhovno romanje k sv. Frančišku v
Assisi pod vodstvom p. Tomaža Pintarja
bo od 26. - 30. 11. 2019. Prijave pri
Frančiškanih v Nazarjih.

Evangelij 28.nedelje med letom,
leto C (Lk 17,11-19)
Ko je Jezus potoval v Jeruzalem, je hodil
med Samaríjo in Galilejo. Ko je prispel v
neko vas, mu je prišlo naproQ deset
gobavih mož. Od daleč so se ustavili in na
ves glas govorili: »Jezus, Učenik, usmili se
nas!« Ko jih je zagledal, jim je rekel:
»Pojdite in pokažite se duhovnikom!« In
med potjo so bili ozdravljeni. Ko je eden
izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je
vrnil in z močnim glasom slavil Boga.
Padel je na obraz pred njegove noge in se
mu zahvaljeval; in ta je bil Samariján.
Jezus pa je odgovóril: »Mar ni bilo deset
očiščenih? Kje pa je onih devet? Ali ni
bilo nobenega drugega, da bi se vrnil in
počásQl Boga, razen tega tujca?« In rekel
mu je: »Vstani in pojdi! Tvoja vera te je
rešila.«
Beseda vikenda: HVALEŽNOST
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OZNANILA od 14. - 20. 10. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek
14. 10.
Torek
15. 10.

Sv. Terezija Jezusova
(Avilska)

Sreda
16. 10.

8.00

za + Alojzijo Acman
v zahvalo

19.00

za + Ivanko Goličnik (obletna)
za + Ano in Franca Rop

8.00

za + Jožeta in Zogo Punčuh
po namenu k sv. Frančišku

Četrtek
17. 10.

Sv. Ignacija
AnQohijski, škof

19.00

za + Jožeta Acman
za + Ivanko Staniša

Petek
18. 10.

Sv. Luka, evangelist

19.00

za + Tonko Britovšek
v zahvalo

19.00

za + Ferdinanda Korpnik (obletna)
za + Dragota Možic (30 dan)

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Jožeta Germadnik
za + Mihaela Hrastnik
za + Ano Lednik (obletna) in Vladota

Sobota
19. 10.
Nedelja
20. 10.
2019

29. NEDELJA MED
LETOM
- misijonska nedelja

ŠMIHEL
Petek
18. 10.

Sv. Luka, evangelist

17.00

Nedelja
20. 10.
2019

29. NEDELJA MED
8.45
LETOM
- misijonska nedelja

za + Atelšek Jožefo in Jožeta
za + Janeza Tavčar

PRIPRAVA NA KRST
V naši dekaniji uvajamo drugačno pripravo na sv. krst. Starše prvega ali drugega otroka
prosimo, da se najprej javijo pri domačem župniku in se prijavijo na krst. Ta prijava naj bo
vsaj 4 mesece pred krstom. Nato sledi udeležba na dekanijski pripravi, ki bo 3x letno. Ta
udeležba je za starše in botre krščenca-ke. Nato pa je še neposredna priprava na krstni
obred, kot do sedaj, četrtek pred krstnim vikendom, v domači župniji. Datumi skupnih
priprav so : četrtek, 14. 11. 2019 ob 18h v Nazarjih, četrtek, 13. 2. 2020 ob 18h v Nazarjih
in četrtek, 14. 5. 2020 ob 18h v Nazarjih.

