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GLASNIK
26. NEDELJA MED LETOM
Verouk poteka. Starši morajo izpolni/ prijavnico za verouk morajo
starši za vse veroučence in prines/ katehetu ali v župnišče.
------------------

Začasen urnik verouka:
1 razred: ob torkih ob 15h in 16h
2. razred: ob četrtkih ob 13.15 in 14.00
3. razred: Ob četrtkih ob 13.15 in 14.00 in ob petkih ob 13.15 in 14.00
4. razred: ob ponedeljkih ob 13.15 in 14.00
5. razred: ob torkih ob 13.15 in 14.00
6. razred: ob ponedeljkih ob 13.15 in 14.00
7. A razred: ob petkih ob 13.15 in 14.00 - teden B
7. B razred: ob četrtkih ob 13.15 in 14.00 - teden B
8 A razred: ob torkih ob 13.15 in 14.00 - teden A
8 B razred: ob torkih ob 13.15 in 14.00 - teden B
9. r. - birmanci: ob petkih ob 13.15 in 14.00
------------------

V torek, 29. 9. 2020, na praznik nadangelov, bo v Šmihelu nad
Mozirjem celodnevno češčenje. Pričetek bo s sv. mašo ob 9h, ki jo bo
obhajal p. Karel Gržan. Čez dan prihajate molit pred Najsvetejše,
zaključimo pa s sveto mašo ob 17h.
------------------

V nedeljo, 4. 10. 2020, na god sv. Frančiška, bo v Mozirju celodnevno
češčenje. Po jutranji sv. maši bo od 8h 2 uri češčenja, nato bo sv. maša
ob 10h in nato češčenje čez dan. Zaključimo s slavljenjem, ki bo ob 18h
in sv. mašo ob 19h, ki jo bo vodil br. Primož Kovač, naš misijonar.
------------------

V nedeljo, 11. 10., bomo ob 15h obhajali v cerkvi obletnice porok, 5,
10, 15, …, z upoštevanjem vseh ukrepov. Prosim za prijave.
------------------

Redni mesečni sestanek Župnijske Karitas bo v četrtek, 1. 10 po sv.
maši v prostorih Karitas.
------------------

Prvi petek, obisk bolnikov, češčenje eno uro pred sv. mašo. Začenjamo
oktober, mesec rožnega venca, vabljeni k poglobljeni molitvi.
------------------

Sestanki za starše veroučencev bodo vedno na is/ način. Začnemo s
sveto mašo v župnijski cerkvi ob 19h in nadaljujemo v cerkvi s
sestankom po maši. Starši pridite brez otrok.
- Starši 1. razreda: torek, 6. 10. ob 19h v cerkvi sv. maša in srečanje.
- Starši 3. razreda: četrtek, 8. 10. ob 19h v cerkvi sv. maša in srečanje.
- Starši 2. razreda: četrtek, 22. 10. ob 19h v cerkvi sv.maša in srečanje.
------------------

Sestanek Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 19. 10 ob
19.30h. Udeležba je obvezna!
------------------

Krašenje župnijske cerkve v Mozirju: Ljubija: 4. 10. 2020.

EVANGELIJ PO
MATEJU (21,28-32)
Tis/ čas je Jezus
rekel velikim
duhovnikom in
starešinam
ljudstva: »Kaj se
vam zdi? Nekdo je
imel dva sina.
Stopil je k prvemu
in rekel: ›Sin, pojdi
danes delat v
vinograd!‹ Ta je
odgovóril:
›Nočem.‹ Toda
pozneje se je
premislil in šel.
Stopil je k
drugemu in rekel
isto. Ta je
odgovóril: ›Grem,
gospod,‹ vendar ni
šel. Kateri od teh
dveh je izpolnil
očetovo voljo?«
Rekli so: »Prvi.«
Jezus jim je dejal:
»Resnično, povem
vam: Cestninarji in
nečistnice pojdejo
pred vami v Božje
kraljestvo. Janez je
namreč prišel k
vam po po/
pravičnos/ in mu
niste verjeli,
cestninarji in
nečistnice pa so
mu verjeli. Vi ste to
videli in se tudi
pôtlej niste skesali,
da bi mu verjeli.«
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OZNANILA od 27. 9. — 4. 10. 2020
MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
27. 9. 2020

26. NEDELJA MED
LETOM

7.00

za žive in pokojne župljane
za + Avgusta Čretnik (obletna)

Šmihelska nedelja

9.00

za + Vinkota Gostečnik (Šmihel)

10.00

za + Leopolda in Ano Zgojznik
za + Ma/ldo Brezovnik

8.00

za + Antona Sedovšek
za + Franca Trogar

SV. MIHAEL,
GABRIJEL IN
RAFAEL,
nadangeli,
praznik

9.00

za + Štefana Gaber (Šmihel)

17.00

za + Jožeta Atelšek (obletna) (Šmihel)

19.00

za + Miha Blažič in Štefana Tasić
za + Jožeta Mutec

Sreda
30. 9.

sv. Hieronim,
cerkveni učitelj

8.00

za + Marijo in Franca Krajnc
za + Prislanove (obletna za Terezijo)

Četrtek
1. 10.

sv. Terezija
Jezusova, cerk. uč.

19.00

za + Jožeta Kotnik (8 dan)
za + Frančiško in Alojza Kovač

Petek
2. 10.

sv. angeli varuhi

19.00

v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Daneta Hriberšek
za + Faniko in Matevža Zavolovšek (obletna)

19.00

za + Beričnik Vinkota, Antona in Rozalijo
za + Mar/na Gostečnik (obletna)
za + Marjana Blatnik

7.00

za žive in pokojne župljane

8.45

za + Hribersko mamo (obletna) (Šmihel)

Ponedeljek
28. 9.
Torek
29. 9.

prvi petek

Sobota
3. 10.
Nedelja
4. 10.
2020

27. NEDELJA MED
LETOM

sv. Frančišek Asiški,
redovni
10.00
ustanovitelj
19.00

za + Rudija Čokan
za + Franca in Mirkota Novak
za + Antona Kramar (obletna)
za + Jožeta Mikek

Župnijski misijon 2020, “Bi rad ozdravel?“, predviden med 20. - 29. 11. 2020, bo!
Razen v primeru ponovne karantene. Seveda ga bomo izvedli ob upoštevanju vseh ukrepov,
predvidenih za cerkev. Program bo objavljen, lepo pa vabljeni vsi, da se kot župnija in
skupnost vernih res angažiramo in sodelujemo sami ter privabimo še mnoge druge, da
začu/jo žejo in lakoto po Bogu in da jo potešimo skupaj v naši župniji.
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