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GLASNIK
29. NEDELJA MED LETOM - MISIJONSKA
PONOVNO SMO V KARANTENI!
------------------

Maše z udeležbo ljudi niso dovoljene. Župnik mašujem
sam v župnijski cerkvi, kot je oznanjeno.
Na teden lahko mašujemo po 17 namenih (7 maš
darujem domač župnik in po 10 mašnih namenih
mašujejo istočasno p. minoriA na Ptuju). Kolikor je maš
darovanih več, bodo prenešene v naslednje tedne. Kdor
ne želi, da se njegova že naročena maša opravlja v tem
obdobju karantene, naj mi čimprej sporoči.
------------------

Sv. maše lahko naročite telefonsko za obdobje po
karanteni.
------------------

Cerkev bo vsak dan čez dan odprta za Jho molitev.
Prosim, da uporabljate masko in rzkužujete roke ter ne
sedite (razen družin) skupaj v klopeh (socialna distanca
je 2 metra).
------------------

V nedeljo bom po maši od 10.30 oz. od konca maše pa
do 12h na razpolago v cerkvi, kjer lahko posamič ali
skupaj kot družina pridete molit, prejmete obhajilo ali
pristopite k sv. spovedi.
------------------

Verouk poteka na daljavo. KateheA bodo poslali
navodila na dom po e-pošA ali z SMS-om.
------------------

Praznik vseh sveJh bomo obhajali vsak posamič doma.
Obisk pokopališča z masko je dovoljen, a ne sme biA
zbiranja. Sam bom molil na pokopališču in blagoslavljal
grobove v nedeljo, 1. novembra 2020, v Mozirju ob 15h
in v Šmihelu ob 16h. Če želite, lahko še vedno darujete
za pomnenje za vaše rajne. Zanje bom molil na
pokopališču in daroval mašo v cerkvi. Vaš dar pa je tudi
za potrebe cerkve in vašega duhovnika.
------------------

V cerkvi je na razpolago praJka in marijanski koledar.
Kdor želi, lahko to prejme v nedeljo po maši, ko lahko
pridete k obhajilu in k molitvi in bom v cerkvi. Tudi
oznanila lahko vzamete v Askani obliki v cerkvi zadaj.
------------------

Spremljajte novice na spletni strani župnije:
www.zupnija-mozirje.si
------------------

Prenos sv. maš iz cerkve v živo vsak dan (trenutna
okvara bi naj bila odpravljena do te nedelje).

EVANGELIJ PO MATEJU (Mt
22,15-21)
TisA čas so farizeji odšli in se
posvetováli, kako bi Jezusa ujeli v
besedi. K njemu so poslali svoje
učence skupaj s herodovci in so
rekli: »Učitelj, vemo, da si
resnicoljuben in v resnici učiš Božjo
pot ter se ne oziraš na nikogar, ker
ne gledaš na osebo. Povej nam
torej, kaj se A zdi: Ali smemo dajaA
cesarju davek ali ne?« Jezus pa je
spoznal njihovo hudobijo in rekel:
»Kaj me preizkušate, hinavci?
Pokažite mi davčni novec!« Dali so
mu denarij. Nato jim je rekel:
»Čigava sta ta podoba in napis?«
Dejali so mu: »Cesarjeva.« Tedaj
jim je rekel: »Dajte torej cesarju,
kar je cesarjevega, in Bogu, kar je
Božjega.«
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OZNANILA od 18. — 25. 10. 2020
MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
29. NEDELJA MED
18. 10. 2020 LETOM
- misijonska
nedelja

10.00

za + 2 Franca in Ano Praprotnik
za + Marijo Rajter
za + Faniko in Cena Fužir

Ponedeljek
19. 10.

19.00

za + Bojana Maze in Gregorčeve
za + Elizabeto Verbuč (obletna)

Torek
20. 10.

19.00

za + Pavla Dobovišek
za + Antona Robida

Sreda
21. 10.

19.00

za + Skornške, Gamzatove in Poličnikove
za + Ljudmilo Završnik

Četrtek
22. 10.

19.00

za + Jožeta Kotnik (8 dan)
za + Goličnik Franca in Povhove

Petek
23. 10.

19.00

za + Reberšake
za + Heleno Gebenšek in Maksa Goltnik
za + Antonijo Brezovnik

Sobota
24. 10.

19.00

za + Antona in starše Sevšek
za + Jožefa in Zojo Punčuh
za + Jožefo Irman (obletna)

10.00

za žive in pokojne župljane
za + Ivana Germadnik (obletna)
za + Jožeta Germadnik (obletna)

Nedelja
25. 10.
2020

30. NEDELJA MED
LETOM

Vsi dogovorjeni sestanki in srečanja do nadaljnega ODPADEJO.
Glede župnijskega misijona 2020, “Bi rad ozdravel?“, predvidenega med 20. - 29. 11. 2020,
bomo sporočili, na kakšen način ga bomo izvedli, ko se bomo v odboru in z misijonarji
pogovorili in skupaj odločili.

