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GLASNIK
28. NEDELJA MED LETOM
Verouk redno po urniku. Upoštevajo se enaki
ukrepi kot v šoli.
------------------

Novi ukrepi ob COVID-19 v cerkvah:
- zaenkrat so maše dovoljene z upoštevanje
ukrepov, ki so:
* obvezna nošnja maske
* razdalja (vsaka druga klop je zaprta)
* razkuževanje rok
* obhajilo samo na roke
* k obhajilu gremo v eni sami koloni
* glasbeniki in pevci so vedno na koru
Če bomo vestno izpolnjevali te ukrepe, bomo
varnejši in bogoslužje se bo lahko nadaljevalo,
razen če bo Škofovska konferenca odločila drugače.
- krsE so dovoljeni ob tem, da je krst samo enega
otroka naenkrat
- pogrebi so dovoljeni, a brez pogrebne maše, ker
v pokopališki kapeli ne moremo zagotoviE
upoštevanja ukrepov
- spoved je možna v mrzli lopci z uporabo maske
- obiski bolnikov so možni samo, če pride
duhovnik v nujnem primeru, z masko
------------------

Maše bodo do nadaljnega samo v obeh župnijskih
cerkvah, ker drugje ne moremo zagotoviE
spoštovanja ukrepov.
------------------

Sestanek Župnijskega pastoralnega sveta je
predviden za ponedeljek, 19. 10 ob 19.30h.
Sestanek bo v cerkvi z upoštevanjem vseh ukrepov,
ki veljajo za bogoslužje.
------------------

Sestanek za starše veroučencev 2. razreda bo v
četrtek, 22. 10. 2020. Pričnemo ob 19h v cerkvi s
sv.mašo in po maši sestanek v cerkvi.
------------------

Sprejemam naročila za spomine ob vseh sveEh.
Maša ob prazniku vseh sveHh bo darovana v
Mozirju ob 7h in 10h, na pokopališču pa bo ob 15h
uri molitev na prostem za vse rajne, maše pa ne bo.
Prav tako ne 2. 11.
------------------

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

EVANGELIJ PO MATEJU (22,1-14)
TisE čas je Jezus spregovóril velikim
duhovnikom in starešinam ljudstva v
prilikah: »Nebeško kraljestvo je
podobno kralju, ki je prirédil svatbo
svojemu sinu. Poslal je svoje služabnike,
da skličejo povabljene na svatbo,
vendar E niso hoteli priE. Znova je
poslal druge služabnike, rekoč: ›Povejte
povabljenim: Glejte, pojedino sem
pripravil. Moji voli in pitana teleta so
zaklani in vse je pripravljeno; pridite na
svatbo!‹ Ti pa se niso zmenili, temveč so
odšli: eden na svojo njivo, drugi po svoji
kupčiji; ostali pa so zgrabili njegove
služabnike, jih sramoEli in pobili. Kralj
se je tedaj razjézil in poslal svojo vojsko,
da so pobili Este morilce in njihovo
mesto požgali.
Nato je rekel svojim služabnikom:
›Svatba je pripravljena, toda povabljeni
je niso bili vredni. Pojdite torej na
križišča in povabite na svatbo, kogar koli
najdete.‹ Služabniki so odšli na po^ in
zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in
dobre, in svatovska dvorana se je
napolnila z gosE. Ko je kralj prišel
pogledat goste, je opazil tam človeka, ki
ni imel oblečenega svatovskega
oblačila. Dejal mu je: ›Prijatelj, kako si
prišel sem, ko nimaš svatovskega
oblačila?‹ Ta pa je molčal. Tedaj je kralj
rekel strežnikom: ›Zvežite mu noge in
roke in ga vrzíte ven v najglobljo temo.
Tam bo jok in škripanje z zobmi.‹ Veliko
je namreč poklicanih, a malo
izvoljenih.«
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OZNANILA od 11. — 18. 10. 2020
MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
28. NEDELJA MED
11. 10. 2020 LETOM

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 + MaEja in Mirkota (obletna)

15.00

za krščanske zakonce

Ponedeljek
12. 10.

8.00

za + Franca Pečnik
za + Petra Žehelj

Torek
13. 10.

19.00

za + Pavla Pečnik
za + Alojza in 2 Tereziji Breznik

Sreda
14. 10.

8.00

za + Marijo Hafner in Žabnekove
za + Marico Lednik (8 dan)

19.00

za + Stankota Žagar in starše
za + Jeršetove

19.00

za + Marjana in starše Gruber
za + Igorja Paravan in starše Senica
za + Mileno Mastnak (8 dan)

Četrtek
15. 10.

sv. Terezija
Jezusova (Avilska)

Petek
16. 10.

Sobota
17. 10.

sv. Ignacij
AnEohijski, škof in
mučenec

19.00

za + Vinkota, Antona in Rozalijo Reberčnik
(obletna))
za + Marijo Vipavec

Nedelja
18. 10.
2020

29. NEDELJA MED
LETOM

7.00

za žive in pokojne župljane
za + 2 Franca in Ano Praprotnik

- misijonska
nedelja

8.45

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

10.00

za + Marijo Rajter
za + Fniko in Cena Fužir

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.

