»Velike reči mi je
storil Mogočni«
bo 16. septembra 2017
Stična mladih, ki vsako leto zbere več tisoč slovenskih mladih katoličanov, letos nosi
geslo: »Velike reči mi je storil Mogočni.« Geslo izhaja iz poslanice papeža Frančiška
mladim, ki želi spodbujati in poglabljati vero ter zaupanje mladega vernika v Boga.
Mladi, ki želite v Stično odpotovati z avtobusom naše dekanije, se prijavite čim prej
(osebno ali prek e-pošte na naslov pisarna@zupnija-sostanj.si).

VEROUK
Vpis otrok v prvi razred
bo v Mihaelovemu domu v petek, 1. 9.,
med 10.00 in 12.00 uro ter v ponedeljek,
4. 9., med 10.00 in 12.00 in
med 17.00 in 18.00 uro.

Z rednim veroukom
začenjamo

v tednu od 11. septembra dalje,
urnik bo vsaj teden dni prej objavljen
na oglasni deski Mihaelovega doma
in župnijske cerkve.
MIHAEL izdaja združena župnija ŠOŠTANJ, BELE VODE, ZAVODNJE. Odgovarja župnik in dekan
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Slomškova
nedelja,

Slomškov zavod MB (Vrbnska 30)

24. 9. 2017
z geslom
»Vera-Luč«

Letošnja osrednja slovesnost
slomškove nedelje bo v Zavodu
Antona Martina Slomška. Pred
dvajsetimi leti je ta zavod zaživel s škofijsko gimnazijo
AMS. Letos bomo posebej prosili za Božji blagoslov nad to ustanovo.
Vse v duhu Slomškovih besed: »Luč vere naj bo učiteljica v mladosti, moč in
pomoč v odrasli dobi in tolažnica v starosti.«

bl. A.M. Slomšek: Zlati čas
Oj zlati čas!
Minuta, ki minila,
Se ne bo povrnila;
Kar časa zamudiš,
Ga vekomaj zgubiš.

Oj zlati čas!
Le danes si pomagaj,
Na jutri ne odlagaj;
Ne veš, če doživiš,
Kar danes zamudiš.

Oj zlati čas!
Kdor čas svoj prav obrne,
Se s čednostjo ogrne;
Lepota sivih las
Je prav obrnjen čas.

Oj zlati čas!
Vse žive dni se trudi
In časa ne zamudi;
Počivati sladko
Potem v nebesih bo.

Sv. maše na 22. nedeljo med letom,
3. septembra 2017:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7.
in 8.30 uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15
in 19. uri.
Bele Vode ob 8.30 uri – srečanje bolnikov
in ostarelih.
Zavodnje ob 10. uri.
Naš romarski shod na Uršlji gori – sv. maša
ob 14. uri.
Sv. maše na Marijino rojstvo –
mali šmaren, 8. septembra 2017:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 8.30 uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 19. uri.
Bele Vode ob 8.30 uri.
Zavodnje ob 10. uri.
Sv. maše na 23. nedeljo med letom,
10. septembra 2017:
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 –srečanje bolnikov in
ostarelih.
Sv. maše na 24. nedeljo med letom,
17. septembra 2017:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7.
in 8.30 uri. – Vera in luč ob 15. uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15
in 19. uri.
Zavodnje ob 10. uri.
Sveti Križ ob 10. 30 uri – predstavitev
obnovljenih orgel.

Sv. maše v domu
Zimzelen: 12. 9., 26. 9., 10.
10. ob 19. uri.

Sv. maše na 25. nedeljo med letom –
Slomškova nedelja – pri nas šmihelska
nedelja, 24. septembra 2017:
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.
Slovesno praznovanje šmihelske nedelje
bo v župnijski cerkvi ob 8.30 uri in v
mestni cerkvi ob 11.15 uri.
Sv. maše na Rožnovensko nedeljo,
1. oktobra 2017:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7.
in 8.30 uri – skupni krst
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15
in 19. uri.
Zavodnje ob 10. uri.
Sveti Križ ob 10.30.

Češčenje
Presvetega
Rešnjega
Telesa
v Belih Vodah v četrtek, 31. avgusta 2017:
- dopoldan: ob 8.00 sveta maša in po maši molitvena ura;
- popoldan: ob 17.00 uri začetek češčenja, zaključek češčenja z večerno sveto mašo ob 18. uri.
v Zavodnjah v sredo, 6. septembra 2017:
- dopoldan: ob 8.00 sveta maša in po maši molitvena ura;
- popoldan: ob 17. uri začetek češčenja, zaključek češčenja z večerno sveto mašo ob 18. uri.
v Gaberkah v petek, 8. septembra 2017:
- ob 17. uri in ob 18. uri sveta maša.
v Topolšici v petek, 8. septembra 2017:
- ob 17. uri in ob 18. uri sveta maša.
v mestni cerkvi v soboto, 9. septembra 2017:
- dopoldan: ob 7.00 sveta maša in češčenje do svete maše ob 9. uri;
- popoldan: ob 17. uri začetek češčenja, zaključek češčenja z večerno sveto mašo ob 19. uri.
(V župnijski cerkvi ta dan ne bo večerne svete maše!)

Slovesno
praznovanje
šmihelske nedelje
bo v župnijski
cerkvi ob 8.30 uri
in v mestni cerkvi
ob 11.15 uri.

V šoštanjski župnijski cerkvi v petek, 29. septembra 2017 (god sv. Mihaela):
- dopoldan: ob 7. uri sveta maša in izpostavitev Najsvetejšega do 10. ure - sveta maša;
- popoldan: ob 17. uri začetek češčenja, zaključek češčenja z večerno sveto mašo ob 19. uri.
( V mestni cerkvi ta dan ne bo večerne svete maše!)

Škofijski molitveni shod za
duhovne poklice
bo v soboto 9. septembra 2017 v Petrovčah ob 9.uri.

