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

V zimskem času bodo večerne maše ob 18.00.
--------------------

Verouka zaradi počitnic v tem tednu ne bo.
--------------------

Razpored za krašenje župnijske cerkve Mozirje: 3.
11. – Župnijski svet (zahvalna nedelja).
--------------------

V petek, 1. 11., obhajamo praznik Vseh sve7h.
Maše bodo ob 7.00 in 10.00 v župnijski cerkvi,
popoldne pa v pokopališki kapeli ob 15.00. Po sv.
maši bodo pri križu molitve za rajne. Cerkev
naklanja prvih 8 dni novembra popolni odpustek
vsakemu, ki zmoli vsaj očenaš in vero in je bil pri
spovedi in obhajilu ter moli po namenu sv. očeta.
Po opravilih na pokopališču vabljeni v župnijsko
cerkev k molitvi celotnega rožnega venca za naše
rajne.
--------------------

V soboto, 2. 11., je Vernih duš dan. Razpored
sve7h maš na ta dan: ob 8 uri v pokopališki kapeli
in ob 18. uri v župnijski cerkvi.
--------------------

Naslednja nedelja, 3. 11., je zahvalna nedelja. Ob
tej nedelji izražamo svojo hvaležnos7 Bogu in
ljudem za vse dobro, kar so nam storili. V cerkvah
ponavadi z okrasitvijo pokažemo tudi svojo
hvaležnost za darove, ki nam jih naklanja Bog. Ob
zahvalni nedelji se v cerkvah daruje pri nabirki in v
darovih zemlje in pridnih rok še posebej za potrebe
župnišč, zato se vam iskreno zahvaljujemo.
--------------------

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. Datum prve skupne priprave je
četrtek, 14. 11. 2019 ob 18h v Nazarjih.

Evangelij 30.nedelje med
letom, leto C (Lk 18,9-14)
Tis7 čas je Jezus nekaterim, ki
so bili prepričani, da so
pravični, in so zaničevali
druge, povedal tole priliko:
»Dva človeka sta šla v tempelj
molit: eden je bil farizej, drugi
cestninar. Farizej se je postavil
in pri sebi molil takóle: ›Bog,
zahvaljujem se 7, da nisem
kakor drugi ljudje: grabežljivci,
krivičniki, prešuštniki ali tudi
kakor ta cestninar. Pos7m se
dvakrat na teden in dese7no
dajem od vsega, kar dobim.‹
Cestninar pa je stal daleč proč
in še oči ni hôtel dvigni7 pro7
nebu, ampak se je tolkel po
prsih in govóril: ›Bog, bodi
milostljiv meni grešniku!‹
Povem vam, ta je šel
opravičen domov, oni pa ne;
kaj7 vsak, kdor se povišuje, bo
ponižan, in kdor se ponižuje,
bo povišan.«
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OZNANILA od 28. 10. - 3. 11. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek Sv. Simon in Juda
28. 10.
Tadej, apostola

8.00

za + Pavla Acman in zdravje v družini
za + Franca Trogar

Torek
29. 10.

18.00

za + Faniko Kos (obletna)
za + Franca in Veroniko Praznik

Sreda
30. 10.

8.00

za + Rogljeve
za + Marijana Blatnik

Četrtek
31. 10.

18.00

za + Butejeve
za + Danija Grudnik

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Sla7nšek Ivana in Marijo
za + Miha Blažič in starše

15.00

za + Veroniko Mrzlak (obletna)
(Oljnek – pokopališka kapela)
po namenu
(Oljnek – pokopališka kapela)
za + Rakota Šolar (obletna)
za + Reberšakove

Petek
1. 11.

VSI SVETI

Sobota
2. 11.

SPOMIN VSEH
VERNIH RAJNIH

8.00

Nedelja
3. 11.
2019

31. NEDELJA MED
LETOM
zahvalna

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Marovtove iz Lepe Njive
za + Janeza Petrovič

18.00

ŠMIHEL
Petek
1. 11.

VSI SVETI

15.00

za + Srebovčke

Sobota
2. 11.

SPOMIN VSEH
VERNIH RAJNIH

9.00

za + Štefana Gaber

Nedelja
3. 11. 2019

31. NEDELJA MED
LETOM - zahvalna

8.45

za + Franca in Štefanijo Gostečnik

Župnijska Karitas in skav7 bodo ob 1. novembru, prazniku Vseh sve7h, v župnijski cerkvi v Mozirju in
na mozirskem pokopališču Oljneku izvedli akcijo z naslovom “Spomin na rajne v dobrih delih za ljudi v
s7ski!” S tem bi se radi spomnili, kaj je zares pomembno. Ob prazniku vseh sve7h oz. ob dnevu
spomina na mrtve se spominjamo naših rajnih, predvsem tako, da uredimo grobove in nanje nanosimo
cvetja in sveč. Vendar rajni najbolj potrebujejo našo molitev in dobra dela. Letos bomo povabljeni, da
namesto vsaj ene sveče ali cveta na grob našim rajnim darujemo v njihov spomin in namesto njih DAR
ZA MISIJONE – ZA LAČNE IN UBOGE V MOZAMBIKU, kjer misijonari salezijanski misijonar Anton
Grm. Verujemo namreč, da lahko naše molitve in dobra dela koris7jo rajnim dušam v vicah. Ob tem pa
bomo koris7li tudi 7s7m, ki so zares v s7ski, in tako z manj plas7ke obremenili naše okolje. Sodelavci
Karitas in skav7 bodo ob prazniku pred cerkvijo in pokopališčem pričakovali naše darove.
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