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GLASNIK
12. NEDELJA MED LETOM
OZNANILA

-----------------------------------------------

V celjski stolnici bo v četrtek, 29. 6., na
praznik apostolov Petra in Pavla ob
19.00 postavitev kandidatov za stalni
diakonat, med njimi tudi Jožeta
Prislana in Benjamina Kanjirja iz župnije
Mozirje. Ker je to velik dogodek za našo
župnijo, na katerega nas vabi tudi naš
škof, je organiziran avtobus za vse, ki bi
se ga radi udeležili. Avtobus bo peljal
izpred pošte v četrtek, 29. 6. ob 17.30
uri. Vračamo se po slavju ok. 21.00.
Prijave v župnišču do popolnitve mest.
Prispevka za avtobus ni, prostovoljni
darovi po želji. Vabljeni vsi.
-----------------------------------------------

V četrtek je praznik apostolov Petra in
Pavla. Maša bo dopoldne ob 10.00 v
Ljubiji, pri fari zvečer ob 19.00 sv. maše
ne bo.

-----------------------------------------------

V petek bo ob zaključku oratorija na
Lepi Njivi tam sv. maša ob 12.00.

-----------------------------------------------

Škoﬁjsko romanje ključarjev s
soprogami bo v soboto, 1. 7. 2017.
Odhod avtobusa iz avtobusne postaje v
Mozirju bo ob 11.00. Za vse je
poskrbljeno. Še je čas za prijave, do
ponedeljka, 26. 6. 2017.

-----------------------------------------------

Naslednjo nedeljo, 2. 7., bo lepa
nedelja v Ljubiji ob 10.00. V Mozirju
ob 10.00 maše ne bo.

-----------------------------------------------

Oratorij bo letos v Mozirju od 3. – 7.
julija. Prijavnice so na razpolago v
župnišču in cerkvi.

Evangelij 12. nedelje med letom
(Mt 10,26-33)
Ne bojte se jih torej! Nič ni namreč
prikritega, kar bi se ne razodelo, in
skritega, kar bi se ne zvedelo. Kar vam
pravim v temi, povejte pri belem dnevu;
in kar slišite na uho, oznanjajte na
strehah! Ne bojte se TsTh, ki umorijo
telo, duše pa ne morejo umoriT; bojte
se marveč Tstega, ki more dušo in telo v
pekel pogubiT. Ali se ne prodajata dva
vrabca za en novčič? In ne eden izmed
njih ne pade na tla brez (volje) vašega
Očeta. Vam pa so tudi lasje na glavi vsi
prešteT. Nikar se torej ne bojte! Več ko
mnogo vrabcev ste vredni vi. Vsakega
torej, kdor bo mene priznal pred ljudmi,
bom tudi jaz priznal pred svojim
Očetom, ki je v nebesih; kdor pa bo
mene zatajil pred ljudmi, njega bom
tudi jaz zatajil pred svojim Očetom, ki je
v nebesih.
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OZNANILA

teden od 25. 6. do 2. 7. 2017

MOZIRJE
Ponedeljek
26. 6.

8.00

za + starše in družino Hriberšek iz Preseke

Torek
27. 6.

Sv. Ema Krška

19.00

za + Vodovnik Anico in Blaža iz Lok
za + Marijo Vipavc (8 dan)

Sreda
28. 6.

Sv. Irenej, škof in
mučenec

8.00

za + Janeza Korenjak

Četrtek
29. 6.

SV. PETER IN
PAVEL, apostola,
slovesni praznik

10.00

za + Dušanko Novak
(Ljubija)

Petek
30. 6.

12.00

za + Ano Gregorc
(Lepa Njiva)
za + MaTldo Brezovnik
za + MarTna Gostečnik
za + Franca Kos in starše

Sobota
1. 7.

19.00

Nedelja
2. 7.
2017

13. NEDELJA MED 7.00
LETOM
10.00

za žive in pokojne župljane

13. NEDELJA MED 8.45
LETOM

za + Ido Rozoničnik

19.00

za + Franca Florjanc (obletna)
za + Mihaela Hrastnik (obletna)
za + zdravje in rodbino Čopar

za + Pepco Turk (obletna)
za + Jožeta Češnovar in starše
za + Hriberšek Franca in Cirilo
(Ljubija)

ŠMIHEL
Nedelja
2. 7.
2017

STALNI DIAKONI? V Cerkvi obstajajo tri stopnje hierarhičnega duhovništva: diakonska,
duhovniška in škofovska služba. Diakoni lahko postanejo možje, v celibatu ali poročeni.
Krajevni škof jih posveT, da bi v moči zakramenta svetega reda opravljali službo v
liturgičnem in pastoralnem življenju, v socialnih in karitaTvnih dejavnosTh. Diakoni
pomagajo škofu in duhovnikom na mnogotere načine: pri obhajanju evharisTje, deliT smejo
zakrament krsta, blagosloviT novoporočenca in poročaT, oznanjajo evangelij med mašo in
besednim bogoslužjem, pridigajo, vodijo pogrebe in se posvečajo različnim karitaTvnim
dejavnosTm. Večina stalnih diakonov je poročenih in ima svojo družino in tako posvečujejo
tudi družinsko življenje. Najprej so služabniki v družini in dajejo zgled krščanske družine.
Stalni diakon večinoma opravlja svojo civilno službo. Tako dela diakon skupaj z ljudmi, ki so
pogosto neverni in posvečuje poklicno delo, daje krščanski zgled in kaže, da pripada
poklicno delo Božjemu načrtu za naše zveličanje.
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