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GLASNIK
27. 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 si lahko
pogledate na župnijski spletni strani.
------------------

Biblična skupina ima srečanje jutri, v ponedeljek,
5. 10. ob 20h.
------------------

TA TEDEN BO SESTANEK ZA STARŠE 1. IN 3. RAZREDA
VEROUKA:
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 (maske so obvezne).
- Starši 1. razreda: torek, 6. 10. ob 19h v cerkvi sv.
maša in po maši srečanje.
- Starši 3. razreda: četrtek, 8. 10. ob 19h v cerkvi sv.
maša in po maši srečanje.
- Starši 2. razreda: četrtek, 22. 10. ob 19h v cerkvi
sv.maša in po maši srečanje.
------------------

V sredo. 7. 10. bo dekanijska rekolekcija v Šmihelu nad
Mozirjem. Ob 9.30 bo sv. maša, ob somaševanju
dekanijskih duhovnikov bo mašo vodil p. Karel Gržan,
nato srečanje duhovnikov v župnišču.
------------------

Dekanijska priprava za krst za vse, ki bi v naslednjega
pol leta radi krs/li prvega ali drugega otroka bo v
četrtek, 8. 10. ob 18h v samostanu v Nazarjih.
------------------

Naslednjo nedeljo ob 10h pričnemo skavtsko leto s sv.
mašo, ki jo bodo oblikovali skav/. Vsi otroci in mladi od
3. razreda naprej vabljeni, da se pridružite skavtom po
sv. maši ali na srečanjih. 3. - 5. razred: sobote ob 9.30; 6.
- 9. razred: sobote ob 9.30; srednješolci: sobote ob 20h.
------------------

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

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

Krašenje župnijske cerkve v Mozirju: Radegunda: 11.
10.; Brezje: 18. 10.; Loke: 25. 10. 2020.

EVANGELIJ PO MATEJU
(21,33-43)
Tis/ čas je Jezus rekel velikim
duhovnikom in starešinam
ljudstva: »Poslušajte drugo
priliko! Bil je hišni gospodar, ki je
zasádil vinograd, ga obdal z
ograjo, izkôpal v njem s/skalnico
in sezidal stolp; in dal ga je v
najem viničarjem ter odpotoval.
Ko se je približal čas trgatve, je
poslal svoje služabnike k
viničarjem, da bi pobrali njegov
pridelek. Viničarji pa so njegove
služabnike zgrabili in enega
pretepli, drugega ubili in spet
drugega kamnáli. Nato je poslal
druge služabnike, več kakor prej,
in storili so z njimi prav tako.
Nazadnje je poslal k njim svojega
sina, rekoč: ›Mojega sina bodo
spoštovali.‹ Ko pa so viničarji
zagledali sina, so sami pri sebi
rekli: ›Ta je dedič. Dajmo, ubijmo
ga in se polas/mo njegove
dediščine!‹ Zgrabili so ga, vrgli iz
vinograda in ubili. Ko bo torej
prišel gospodar vinograda, kaj bo
stóril s temi viničarji?« Rekli so
mu: »Hudobneže bo kruto
pokončal, vinograd pa dal v
najem drugim viničarjem, ki mu
bodo ob svojem času dajali
pridelek.« Jezus jim je rekel: »Ali
niste nikoli brali v Pismih:
›Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je
postal vogelni kamen. Gospod je
to narédil in čudovito je v naših
očeh.‹ Zato vam pravim: Vzelo se
vam bo Božje kraljestvo in dalo
ljudstvu, ki bo obrodilo njegove
sadove.«
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OZNANILA od 4. — 11. 10. 2020
MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
4. 10. 2020

27. NEDELJA MED
LETOM
- rožnovenska

7.00

za žive in pokojne župljane

8.45

za + Hribersko mamo (obletna) (Šmihel)

celodnevno
češčenje v Mozirju

10.00

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

18.00
19.00

slavljenje
sv. maša za duhovni uspeh misijona

8.00

za + Butejeve
za + Dragota Možic

Ponedeljek
5. 10.
Torek
6. 10.

sv. Bruno,
duhovnik

19.00

za + Rajkota Prepadnik
za + Ferdinanda Korpnik (obletna)

Sreda
7. 10.

Rožnovenska Ma/
Božja

8.00

na čast Svetemu Duhu
za + Antona Sedovšek

9.30

za + Marijo Leskovšek (Šmihel)

Četrtek
8. 10.

19.00

za + Zg. Brezonkove (obletna za Slavko)
za + Franca in Marijo Livk (obletna)

Petek
9. 10.

19.00

za + Blaža in Jožeta Mikek (obletna)
za + Valen/na in Ivanko Goličnik
za + Jožefa Mavrič

Sobota
10. 10.

14.30

za zdravje in srečen zakon

19.00

za + Mirjam Zupančič
za + Slavkota Brinovšek in Franciske
za + Jožefo Usar

7.00

za + starše Čretnik in Ugovšek
za zdravje

8.45

za + Upihovnikove in Lojza (obletna) (Šmihel)

10.00

za žive in pokojne župljane
za + Ma/ja in Mirkota (obletna)

15.00

za krščanske zakonce

Nedelja
11. 10.
2020

28. NEDELJA MED
LETOM

Župnijski misijon 2020, “Bi rad ozdravel?“, predviden med 20. - 29. 11. 2020, bo!
Razen v primeru ponovne karantene. Izvedli ga bomo ob upoštevanju vseh ukrepov.
Program je objavljen, lepo vabljeni vsi, da se kot župnija res angažiramo in sodelujemo.

