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Verouk	redno	po	urniku.	Prav	tako	maše.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Ženska	skupina	ima	srečanje	v	ponedeljek,	18.	
11.	ob	18.30h.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Sestanek	za	starše	birmancev	bo	v	torek,	19.	11.	
s	pričetkom	ob	18h	v	cerkvi	s	sv.	mašo,	nato	
nadaljujemo	v	učilnici.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Dekanijsko	srečanje	za	izredne	delilce	obhajila	
bo	v	četrtek,	21.	11.	ob	18h	v	Mozirju.	Pričnemo	
s	sv.	mašo	ob	18h	in	nato	nadaljujemo	po	sv.	
maši	v	župnijski	cerkvi.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Vabljeni	na	župnikov	večer,	ki	bo	v	petek,	22.	11.	
ob	18.30	v	župnijski	dvorani.	Bog	želi	da	
duhovno	in	človeško	rastemo.	Ustvarjeni	smo,	
da	rastemo	in	dozorevamo.	Večina	problemov	
na	svetu	je,	ker	nismo	zreli	in	se	vrOmo	okoli	
sebe.	Ali	želiš	O	rasO,	duhovno	in	človeško	
dozorevaO?	KajO	vsi	se	postaramo,	človeško	pa	
vsi	ne	odrastemo.	Kakšna	je	pot	človeškega	in	
duhovnega	odraščanja	in	kaj	lahko	sami	
naredimo.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Za	ljudi	v	sOski	pripravljamo	ozimnico.	Darove	za	
uboge	lahko	prinesete	v	župnišče	v	tednu	od	18.	
in	23.	11.	2019	v	dopoldanskem	času	ali	
v	torek,	19.	11.	2019	v	prostore	Karitas	od	15.30	
–	17.30.	V	Šmihelu	pa	v	petek,	22.	11.	2019	
pred	in	po	sv.	maši.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Naslednjo	nedeljo	bomo	obeležili	vstop	v	zadnjo	
leto	priprave	na	župnijski	misijon,	ki	bo	med	20.	
–	29.	11.	2020.	Ob	tem	bo	po	župniji	ponovno	
začel	potovanje	Marijin	kip.	Potovanje	bo	začel	
po	Brezju,	sledi	Radegunda,	Šmihel,	Lepa	Njiva,	
Ljubija,	Loke	in	na	koncu	še	po	Mozirju.	Radi	
sprejmite	Marijo	v	svoj	dom	za	en	dan,	preživite	
del	večera	ob	molitvi,	zraven	povabite	morda	
tudi	vašo	širšo	družino,	sosede,	prijatelje.

GLASNIK 
33. NEDELJA med LETOM

Evangelij	33.nedelje	med	letom,	
leto	C	(Lk	21,5-19)	

TisO	čas	 so	 se	nekateri	pogovarjali	o	
templju,	 kako	 je	 okrašen	 z	 lepimi	
kamni	 in	 zaobljubnimi	 darovi.	 Jezus	
pa	je	rekel:	»Prišli	bodo	dnevi,	ko	od	
tega,	kar	vidite,	ne	bo	ostal	kamen	na	
kamnu,	ki	bi	ne	bil	 zrušen.«	Vprašali	
so	 ga:	 »Učitelj,	 kdaj	 pa	 bo	 to	 in	
kakšno	 bo	 znamenje,	 ko	 se	 bo	 to	
začelo	godiO?«	Rekel	 jim	 je:	»Glejte,	
da	 se	 ne	daste	 zavesO!	Veliko	 jih	 bo	
namreč	 prišlo	 in	 bodo	 govorili	 v	
mojem	 imenu:	 ›Jaz	 sem,‹	ali	 ›Čas	 se	
je	 približal.‹	 Ne	 hodíte	 za	 njimi!	 Ko	
boste	slišali	o	vojnah	in	vstajah,	se	ne	
ustrašite,	 kajO	 to	 se	 mora	 prej	
zgodiO,	 vendar	 še	 ne	 bo	 takoj	
konec.«	
Tedaj	 jim	 je	 govóril:	 »Vzdignil	 se	 bo	
narod	proO	narodu	in	kraljestvo	proO	
kraljestvu.	 Veliki	 potresi	 bodo	 na	
mnogih	 krajih,	 kužne	 bolezni	 in	
lakota,	 grozote	 in	 velika	 znamenja	 z	
neba.	 Toda	preden	 se	bo	 to	 zgodilo,	
bodo	nad	vas	dvigali	roke,	preganjali	
vas	 bodo,	 izročali	 v	 shodnice	 in	 ječe	
in	 zaradi	 mojega	 imena	 vas	 bodo	
vlačili	pred	kralje	in	oblastnike.	To	se	
bo	dogajalo,	da	boste	pričevali	zame.	
Vzemite	 si	 to	 k	 srcu,	 da	 ne	 boste	
vnaprej	 premišljevali,	 kako	 bi	 se	
zagovarjali.	Jaz	vam	bom	namreč	dal	
zgovornost	 in	 modrost,	 ki	 ji	 vsi	 vaši	
nasprotniki	ne	bodo	mogli	kljubovaO	
ali	 ugovarjaO.	 Izdajali	 vas	 bodo	 celo	
starši	in	bratje,	sorodniki	in	prijatelji,	
in	nekatere	izmed	vas	bodo	ubili.	Vsi	
vas	 bodo	 sovražili	 zaradi	 mojega	
imena,	a	še	las	z	glave	se	vam	ne	bo	
izgúbil.	 S	 svojo	 stanovitnostjo	 si	
boste	pridobili	svoje	življenje.«
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MOZIRJE

Ponedeljek	
18.	11.

8.00 za	+	Marijo	Plazl	in	MarOna	Podvratnik	
za	+	Antona	Napotnik

Torek	
19.	11.

18.00 za	+	Jožeta	Acman	
za	+	Koroščeve	(obletna)

Sreda	
20.	11.

8.00 za	+	Kortnerjeve	in	Darkota	Napotnik	
za	+	Deleja	Kotnik	Mariko

Četrtek	
21.	11.

Darovanje	Device	
Marije

18.00 za	+	Belejeve	iz	Žekovca	
za	+	Jeršetove

Petek	
22.	11.

Sv.	Cecilija,	devica	
in	mučenka

18.00 za	+	Jožeta	in	Marijo	Hrastnik	
za	+	2	Franca	in	Ano	Praprotnik

Sobota	
23.	11.

18.00 za	+	Nežo,	Frančiško	in	Jožeta	Reberčnik	
za	+	Slavkota	Brinovšek	in	+	Franciske	
za	+	Ano	Lednik

Nedelja	
24.	11.		
2019

JEZUS	KRISTUS,	
KRALJ	VESOLJSTVA

7.00	

10.00

za	žive	in	pokojne	župljane	

za	+	Marijo	Rajter	
za	+	Antona	Gregorc	
za	+	Cirilo	Hriberšek

ŠMIHEL

Petek	
22.	11.

Sv.	Cecilija,	devica	
in	mučenka

16.00 za	+	Terezijo	Vreš

Nedelja	
24.	11.	2019

JEZUS	KRISTUS,	
KRALJ	
VESOLJSTVA

8.45 za	+	Gostečke	starše	(obletna)	in	Ivanko	Prislan

OZNANILA	od	18.	-	24.	11.	2019

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	v	letu	2020.	
Program	 duhovne	 obnove:	 v	 petek,	 29.	 11.	 zvečer	 ob	 18h	 slavljenje	 z	 Abendom,	 nato	
večerna	sv.	maša	z	nagovorom,	po	maši	srečanje	z	župnijskimi	sodelavci	 in	nato	z	mladimi	
animatorji.	 V	 soboto,	 30.	 11.	 bo	 dopoldne	 oratorijski	 dan	 za	 otroke	 in	 starše,	 popoldne	
možnost	obiskov	po	domovih	(po	dogovoru)	ter	možnost	za	duhovni	pogovor	in	pogovorno	
spoved.	 Zvečer	 sv.	 maša	 in	 po	 maši	 srečanje	 za	 mladino.	 Pri	 vseh	 nedeljskih	 mašah	 1.	
adventne	nedelje.	1.	12.,	bo	nagovor	misijonarja	ter	blagoslov	adventnih	venčkov.	

V	soboto,	23.	11.	bodo	skavT	v	dopoldanskem	času	pobirali	stari	papir	po	Mozirju	in	Lokah.	
Papir	pa	lahko	pripeljete	do	sobote	tudi	sami	pod	župnijski	kozolec.
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