Stična mladih 2018 bo 15. septembra.
Geslo letošnjega srečanja nosi naslov »Ne boj se!«,
sloni pa na nagovoru angela Gabrijela Mariji: »Ne boj
se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu.« (Lk 1,30).
Organizatorji Stične mladih želijo mlade spodbuditi,
naj se ne bojijo življenja in odločitve za vero. Kot
vsako leto, bodo tudi tokrat v Stični pripravili številne
delavnice, goste, glasbo in slovesno skupno obhajanje
sv. maše.
Mlade, ki bi želeli biti del Stične mladih vabimo, da se
čim prej prijavijo v župnijski pisarni.

GLASILO ZDRUŽENE ŽUPNIJE ŠOŠTANJ - BELE VODE - ZAVODNJE

Verouk
Z novim šolskim letom se vsako leto znova prične
tudi novo veroučno leto. Da pa ne bi delovali preveč
avtomatično, je dobro vedno znova razmisliti, kaj
verouk pravzaprav pomeni in prinaša.
Verouk je dejavnost v okviru domače župnije in se
bistveno razlikuje od ostalih dejavnosti, ki jih
obiskuje otrok. Starši namreč svoje otroke k verouku
vpišejo zaradi svoje osebne vere in pripadnosti
Cerkvi. So prvi otrokovi kateheti, zato verouk ne
more nadomestiti družinske verske vzgoje.
Katehetje želijo biti predvsem sodelavci staršev pri
verski vzgoji, zato upajo na sodelovanje.
V naši župniji to leto z rednim veroukom začenjamo
17. septembra, vpis v 1. razred pa bo v Mihaelovem
domu v naslednjih terminih: 3.9.2018 med 10. in 12.
uro ter med 16.30 in 18. uro; 4.9.2018 med 17. in
18. uro in 10.9. med 17. in 18. uro.
Urnik in ostale informacije o verouku najdete na oglasni deski Mihaelovega doma ali na
župnijski spletni strani.
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»Največja dota so: zdravo telo,
dela vajene roke in pa učena glava.«
(bl. Anton Martin Slomšek)

Kdor poje, dvakrat moli
Cerkveni pevci vas vabijo,
da se jim pridružite na koru.
Pevske vaje odraslega pevskega zbora so ob
sredah ob 19. uri, pevske vaje otroškega
pevskega zbora pa ob petkih ob 16.30.
Dobrodošli tudi novi pevci!
MIHAEL izdaja združena župnija ŠOŠTANJ, BELE VODE, ZAVODNJE. Odgovarja župnik in dekan
Jože Pribožič, Skorno 1/b, p.p. 8, 3325 Šoštanj tel.: 03/898-43-53, fax: 03/898-43-52

GREMO VESELO V ŠOLO!

31. avgust 2018 – petek – češčenje
Presvetega Rešnjega Telesa
v Belih Vodah:
Sv. maša ob 8. uri, po sv. maši češčenje
Presvetega Rešnjega Telesa.
Od 17. ure češčenje Presvetega
Rešnjega Telesa do sv. maše ob 18. uri.
2. september 2018 – 22. nedelja med
letom, angelska nedelja:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7. in
8.30 uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15 in
19. uri.
Bele Vode ob 8.30 uri.
Zavodnje ob 10. uri.
Uršlja Gora ob 14. uri.
6. september 2018 – češčenje
Presvetega Rešnjega Telesa v
Zavodnju:
Sv. maša ob 8. uri, po sv. maši češčenje
Presvetega Rešnjega Telesa.
Od 17. ure češčenje Presvetega
Rešnjega Telesa do sv. maše ob 18. uri.
8. september 2018 – Marijino rojstvo:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 8.30 uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 19. uri.
Bele Vode ob 8.30 uri.
Zavodnje ob 10. uri.
Gaberke – češčenje Presvetega
Rešnjega Telesa od 17. ure do sv. maše
ob 18. uri.
9. september 2018 – 23. nedelja med
letom:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7. in
8.30 uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15 in
19. uri, od 17. do 19. ure češčenje
Presvetega Rešnjega Telesa.
Bele Vode ob 8.30 uri.
Zavodnje ob 10. uri.

16. september 2018 – 24. nedelja med
letom:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7., 8.30 in ob
15. (Vera in Luč) uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15 in 19.
uri.
Zavodnje ob 10. uri.
Sv. Križ ob 10.30 uri (ob prazniku Povišanja
Sv. Križa), po sv. maši koncert.

23. september 2018 – 25. nedelja med
letom, Slomškova nedelja:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7. in 8.30 uri
(skupni krst).
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15 in 19.
uri.
Bele Vode ob 8.30 uri.
Zavodnje ob 10. uri.

V nedeljo, 16.9., bo po romarskem shodu pri sv. Križu 3. koncert 17. slovenskega
orgelskega ciklusa v izvedbi Polone Plaznik (sopran), Davida Gregorca (klarinet) in
Barbare De Costa (orgle). Program koncerta poskuša predstaviti sakralno
glasbo avstrijskih in slovenskih dežel na temo križa in Marije v obdobju klasicizma,
koncert pa bo izveden na prenovljenih orglah Martina Cajhna.

Šmihelska nedelja
Ko je Šoštanj v 13. stoletju postal vikariat škalske
pražupnije, je dobil svojega duhovnika »vikarja«. Sedež
vikariata pa ni postala mestna cerkev sv.
Mohorja in Fortunata v Šoštanju, ampak so v Družmirju
zgradili novo cerkev sv. Mihaela, ki je pozneje postala
župnijska cerkev in sv. Mihael farni zavetnik. Od takrat je
god sv. Mihaela, 29. september,
župnijski praznik, ki ga vsako leto slovesno
obhajamo na zadnjo nedeljo v septembru.
Letos bo to 30. septembra.

29. september 2018 – sobota – praznik Sv.
Mihaela:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7. sv. maša,
po maši češčenje Presvetega Rešnjega
Telesa do sv. maše ob 10. uri.
Od 17. do 19. ure češčenje Presvetega
Rešnjega telesa in zaključek s sv. mašo.

Slomškova nedelja 2018
Letos mineva 180 let, odkar je bl. A. M. Slomšek
prišel za nadžupnika in dekana v Vuzenico, kjer je
ostal šest let. Prav v Vuzenici je Slomšek izdal tudi
svoje najbolj znano delo Blaže in Nežica v nedeljski
šoli, s katerim se je izkazal kot izvrsten
vzgojitelj mladine. Zanj je delo z mladimi
pomenilo delo za prihodnost Cerkve in naroda,
zato je geslo letošnje
Slomškove nedelje:
Delo z mladimi – delo za prihodnost.
Osrednja slovesnost ob letošnji
Slomškovi nedelji bo v nedeljo, 23. septembra, v
nadžupnijski cerkvi v Vuzenici. Ob 15. uri bo
molitvena ura, ob 16. uri pa somaševanje škofov in
duhovnikov, ki ga bo vodil nadškof metropolit msgr.
Alojzij Cvikl DJ.

30. september 2018 – 26. nedelja med
letom, Šmihelska nedelja:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7. in slovesna sv. maša ob 8.30 uri.
Šoštanjska mestna cerkev slovesna sv. maša
ob 11.15 in sv. maša ob 19. uri.
Bele Vode ob 8.30 uri.
Zavodnje ob 10. uri.
7. oktober 2018 – 27. nedelja med letom,
rožnovenska nedelja:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7. in 8.30
uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15 in 19.
uri.
Zavodnje ob 10. uri.
Sv. Križ ob 10. 30 uri.

Sv. maše v domu Zimzelen:
11. in 25. september in 9. oktober
ob 19. uri.

Naša spletna stran:
www.zupnija-sostanj.si

