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

Moška skupina ima srečanje v
četrtek, 14. 11. ob 19.30 uri.
--------------------

Naslednjo soboto bo maša ob
sv. MarAnu tudi v Lepi Njivi ob
18h.
--------------------

Naslednjo nedeljo, 17. 11., bo
maša pri sv. Radegundi ob 10h.
--------------------

Vabljeni na potopisno
predavanje: Narodni parki
ameriškega “divjega zahoda”, ki
ga bo imel župnik Sandi v sredo,
20. 11. ob 18.30 uri v župnijski
dvorani.
--------------------

Vabljeni na prvi župnikov večer,
ki bo v petek, 22. 11. ob 18.30 v
župnijski dvorani: Ali želiš rasA,
duhovno in človeško dozorevaA.
Vsi se postaramo, človeško pa
vsi ne odrastemo. Kakšna je pot
človeškega in duhovnega
odraščanja in kaj lahko sami
naredimo. Vabljeni.
--------------------

Adventna duhovna obnova, ki
bo bosta vodila br. Jožko in s.
Metka, naša misijonarja v
misijonu 2020, bo od 29. 11. –
1. 12. 2019. Vabljeni v tem
vikendu ob začetku adventa, da
kot župnija pričnemo adventno
pripravo na praznovanje Božiča,
pa tudi enoletno pripravo na
obhajanje misijona od 20. – 29.
11. 2020 v Mozirju in Šmihelu.
Program duhovne obnove bo
natančneje objavljen v
naslednjih oznanilih.

Evangelij 32.nedelje med letom, leto C
(Lk 20,27-38)
TisA čas je k Jezusu pristopilo nekaj saducejev, ki
so trdili, da ni vstajenja, in so ga vprašali: »Učitelj,
Mojzes nam je zapisal: Če komu umre brat, ki je
bil oženjen, pa ni imel otrok, naj vzame to ženo
njegov brat in obudi zarod svojemu bratu. Bilo pa
je sedem bratov. Prvi je vzel ženo in umrl brez
otrok. Nato je vdovo vzel drugi, pozneje tretji in
tako vseh sedem; umrli so in niso zapusAli otrok.
Nazadnje je umrla tudi žena. Čigava bo torej ta
žena ob vstajenju, kajA vseh sedem jo je imelo za
ženo?« Jezus jim je rekel: »Sinovi tega veka se
ženijo in možijo, AsA pa, ki so vredni, da dosežejo
oni vek in vstajenje od mrtvih, se ne bodo ne
ženili ne možile. Tudi umreA ne bodo več mogli;
saj so enaki angelom in so Božji sinovi, ker so
sinovi vstajenja. Da pa mrtvi vstajajo, je pokazal
tudi Mojzes v pripovedi o gorečem grmu, ko je
imenoval Gospoda ›Bog Abrahamov, Bog Izakov
in Bog Jakobov‹, Bog pa ni Bog mrtvih, ampak
živih, kajA njemu vsi živijo.«
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OZNANILA od 11. - 17. 11. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek Sv. Mar(n, škof
11. 11.

8.00

za + Antona Celinšek (obletna)
za + Jurkovnik Franca in Apolonijo (obletna)

Torek
12. 11.

18.00

za + Franca Pečnik
za + Praznik Veroniko in Franca (obletna)

Sreda
13. 11.

8.00

za + 2 brata in sestro Marijo Steblovnik
za + Ferdinanda, Rafaela in Ano Skornšek

Četrtek
14. 11.

18.00

za + Frančiško in Alojza Kovač
za + Vinkota Vodlak (obletna)
za + Antona Sedovšek (obletna)

Petek
15. 11.

18.00

za + Vido Bele (30 dan)
za + Jožeta Stropnik (obletna)
za + Marijo Breznik (8 dan)

Sobota
16. 11.

18.00

za + Garićeve, Jerajeve in Jozota Garić
za + Glušičeve (obletna za Angelo)
za + Marjana Hribršek

18.00

po namenu
(Lepa Njiva)

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za srečen zakon
za + rodbino Sedovšek (obletna za Stanislava)

16.00

za + ValenAna (obletna) in + Lesjakove

10.00

za + Drofelske in v zahvalo
(sv. Radegunda)

Nedelja
17. 11.
2019

Sv. Jozafat, škof in
mučenec

33. NEDELJA MED
LETOM

ŠMIHEL
Petek
15. 11.
Nedelja
17. 11.

33. NEDELJA MED
LETOM

Sv. krsX bodo v Mozirju v soboto, 16. 11. ob 11h in v nedelji, 17. 11. ob 10h. Priprave v
župniji bodo v torek, 12. 11. ob 18.30 v veroučni učilnici, za starše in botre 1 ali 2 otroka pa
je potrebno iX na dekanijsko pripravo, ki bo v Nazarjih v samostanu v četrtek, 14. 11. ob
18h. V naši dekaniji namreč uvajamo poglobljeno 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 enkratna udeležba na dekanijski
pripravi, ki bo sicer 3x letno. Udeležijo se je starši in botri krščenca-ke. Nato pa je še
neposredna priprava na krstni obred, v torek zvečer pred krstnim vikendom v Mozirju.
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.
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