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GLASNIK
31. NEDELJA med LETOM
Verouk redno po
urniku. Prav tako
maše.

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

Srečanje biblične
skupine v ponedeljek
ob 20h.
--------------------

Srečanje skupine za
duhovno rast v
četrtek, 7. 10. ob
20h.
--------------------

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.

Evangelij 31.nedelje med letom, leto C (Lk 19,1-10)
TisN čas je Jezus prišel v Jeriho in šel skozi mesto. In glej,
bil je neki mož, Zahej po imenu, ki je bil višji cestninar in
bogat. Želel je videN Jezusa, kdo je, pa ni mogel zaradi
množice, ker je bil majhne postave. Tekel je torej dalje in
splezal na divjo smokvo, da bi ga videl, zakaj tam je moral
iN mimo.
Ko je Jezus prišel na ono mesto, je pogledal gor in mu
rekel: »Zahej, stopi hitro dol; danes moram ostaN v tvoji
hiši.« In stopil je hitro dol in ga z veseljem sprejel. Ko so to
videli, so vsi godrnjali, češ: »Ustavil se je pri grešnem
človeku.« Zahej pa je stopil pred Gospoda in rekel: »Glej,
Gospod, polovico svojega imetja dam ubogim in, ako sem
koga v čem prevaral, povrnem četverno.« Jezus mu je
rekel: »Danes je v tej hiši prišlo zveličanje, ker je tudi on
Abrahamov sin. Sin človekov je namreč prišel iskat in
zveličat, kar je izgubljenega.«
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OZNANILA od 4. - 10. 11. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek Sv. Karel Boromejski
4. 11.

8.00

za + starše Pečnik in brata Franca
za + Dragota Možic

Torek
5. 11.

18.00

za + Ančko in Ceneta Urh
za + Jožeta Mikek

Sreda
6. 11.

8.00

v čast Svetemu Duhu
za + Skornške in po namenu

Četrtek
7. 11.

18.00

za nove duhovne poklice
za + Maroltove (obletna za Petra)

Petek
8. 11.

18.00

V čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Faniko Punčuh

Sobota
9. 11.

PosveNtev
lateranske bazilike

18.00

za + Franca Goličnik (obletna)
za + Marijo in Franca Remic
za + Elizabeto Rajšter

Nedelja
10. 11.
2019

32. NEDELJA MED
LETOM

7.00

za žive in pokojne župljane
za + Alojza in Ivanko Podrižnik in Pepco
Podvratnik

10.00

za + Cvetko Gregorc

16.00

za + Kebrove

8.45

za + Lovrota in Antonijo Lesjak

ŠMIHEL
Petek
8. 11.
Nedelja
10. 11.

32. NEDELJA MED
LETOM

ZAHVALJUJMO SE GOSPODU, KER JE DOBER. VEKOMAJ TRAJA NJEGOVA DOBROTA.
Ob zahvalni nedelji se zahvaljujem vsem, ki karkoli dobrega storite za cerkvene potrebe,
pomagate v župniji, darujete za vdrževanje cerkva in drugih cerkvenih stavb, za pastoralno
ter karitaNvno dejavnost ter za svoje duhovnike in potrebe župnišča. Bog naj vam obilno
povrne in blagoslovi vaše skupnosN, delo in življenje.
Vaš župnik Sandi.

