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

Darujete lahko za spomine, molitve na
pokopališču ob vseh sve<h.
--------------------

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

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

Srečanje ženske skupine bo v
ponedeljek, 21. 10. ob 18.30h.
--------------------

Srečanje moške skupine v četrtek, 24.
10. ob 20h.
--------------------

Moško romanje je prestavljeno na
zimski čas. Termin bo objavljen
pravočasno.
--------------------

Krašenje župnijske cerkve: 27. 10. –
Mozirje; 3. 11. – Župnijski svet
(zahvalna)
--------------------

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

Začenjamo Slomškovo bralno priznanje
za odrasle 2019/2020. Bralci vabljeni na
uvodno srečanje v torek, 22. 10., ob 17.
uri v prostorih Karitas Mozirje - Šmihel
(nad slaščičarno).
--------------------

Župnijska Karitas Mozirje - Šmihel
organizira brezplačno učno pomoč za
različne predmete. Prednost imajo učenci
in dijaki iz socialno šibkejšega okolja.
Pokličite na telefon O40 702 919 (Andreja
Gumzej).

Evangelij 29.nedelje med letom,
leto C (Lk 18,1-8)
Tis< čas je Jezus povedal svojim učencem
priliko, kako morajo vedno moli< in se ne
naveliča<. Rekel je: »V nekem mestu je
bil sodnik, ki se ni bal Boga in se ni menil
za človeka. In v <stem mestu je bila tudi
vdova, ki je prihajala k njemu in ga
prosila: ›Pomagaj mi do pravice pro<
mojemu nasprotniku.‹ Dolgo ni hôtel,
potem pa je rekel sam pri sebi: ›Čeprav
se ne bojim Boga in se ne menim za
človeka, bom tej vdovi, ker me nadleguje,
vendarle pomagal do pravice, da me ne
bo kar naprej hodila nadlegovat.‹« In
Gospod je rekel: »Poslušajte, kaj pravi
krivični sodnik! Pa Bog ne bo pomagal do
pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan
vpijejo k njemu? Bo mar odlašal? Povem
vam: Hitro jim bo pomagal do pravice.
Toda ali bo Sin človekov, ko pride, našel
vero na zemlji?«
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OZNANILA od 21. - 27. 10. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek
21. 10.

8.00

za + Alojz in Terezija Breznik
za + Rozalijo Završnik

Torek
22. 10.

19.00

za + Hriberšekove in Elizabeto
za + Jožico Kovač (obletna)

Sreda
23. 10.

8.00

za + Pečnikove ob Trnavi
za + Frido Selišnik

Četrtek
24. 10.

19.00

za + Vido Bele (8 dan)
v zahvalo

Petek
25. 10.

19.00

za + Jožefo Irman (obletna)
za + Hriberšekove – Jurjeve iz Preseke

Sobota
26. 10.

19.00

za + Marijo Rajter
za + Lojzko in Cirila Čeferin
za + Marico Glušič

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Ivana Germadnik (obletna)
za + Antona in starše Sevšek
za + Jožefa Ježovnik

Nedelja
27. 10.
2019

30. NEDELJA MED
LETOM
žegnanjska

ŠMIHEL
Petek
25. 10.

17.00

za + Jožeta in Jožefo Lenko ter Mikek Tonija

Nedelja
30. NEDELJA MED
27. 10. 2019 LETOM

8.45

za + Bajdelnove

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.

