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GLASNIK
13. NEDELJA MED LETOM
OZNANILA

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

Prvi petek, obisk bolnikov.
Češčenje uro pred mašo v
četrtek in petek.
-------------------------------------

Naslednjo nedeljo, 9. 7., bo lepa
nedelja na Brezju ob 10.00. V
Mozirju ob 10.00 maše ne bo.
-------------------------------------

Oratorij bo letos v Mozirju od 3.
– 7. julija, v tednu pred nami.
----------------------------------

Počitniške delavnice Karitas
bodo letos med 31. 7. in 4. 8.
2017, vsak dan od 9.00 – 12.00
ure. Prijavnice so na razpolago v
cerkvi.
----------------------------------

POJASNILO GLEDE
DAROVANIH MAŠ V MOZIRJU:

Nekateri se sprašujejo, kako so
lahko oznanjene 3 mašni nameni
naenkrat, čeprav mašuje samo en
duhovnik. Kot sem že pojasnil, je
prav, da ponovimo. P. minoriK na
Ptuju mašujejo po Mozirskem
namenu 7 sv. maš vsak teden.
TisK dan, ko oznanimo mašni
namen v Mozirju, se ta maša
opravi na Ptuju. Tako lahko svojci
pridejo molit za rajnega ali po
namenu v Mozirje k sv. maši, ki je
ta dan tudi opravljena. Bog
gotovo pri naših molitvah ne
gleda na uro in kraj, ampak na
naš namen. Tako tudi v Mozirju ta
dan molimo po vseh namenih, ki
so oznanjeni, hkraK zanje molijo
p. minoriK na Ptuju. Nobena
maša pa se ne izpusK ali pozabi.

Evangelij 13. nedelje med letom
(Mt 10,37-42)
TisK čas je rekel Jezus svojim apostolom:
»Kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene,
ni mene vreden; in kdor ima sina ali hčer
rajši kakor mene, ni mene vreden. Kdor ne
sprejme svojega križa in ne hodi za menoj,
ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje,
ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje
zaradi mene, ga bo našel. Kdor sprejme
vas, sprejme mene; in kdor sprejme mene,
sprejme Kstega, ki me je poslal. Kdor
sprejme preróka, ker je ta prerok, bo dobil
p l a č i l o p re ró ka ; i n kd o r s p re j m e
pravičnega, ker je ta pravični, bo dobil
plačilo pravičnega. Kdor dá piK samo
kozarec hladne vode enemu izmed teh
malih, ker je moj učenec, resnično, povem
vam, ne bo izgúbil svojega plačila.«
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OZNANILA

teden od 2. do 9. 7. 2017

MOZIRJE
Ponedeljek
3. 7.

SV. TOMAŽ,
apostol
praznik

Torek
4. 7.
Sreda
5. 7.

SV. CIRIL IN
METOD, praznik

Četrtek
6. 7.
Petek
7. 7.

Prvi petek

8.00

za + Antona Belak

19.00

za + Stanislava Rakun (obletna)

8.00

v čast Svetemu Duhu

19.00

za nove duhovne poklice
za + Stankota Žagar in starše

12.00

za družine
(ob zaključku oratorija v Mozirju)
v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Marijo Tratnik (obletna)
za + Janeza Kaker

19.00

Sobota
8. 7.

19.00

za + Marijo Vipavc (30 dan)
za + Breznik Mirko
za + Marijo Jelen

Nedelja
9. 7.
2017

14. NEDELJA MED 7.00
LETOM
10.00

za žive in pokojne župljane

Petek
7. 7.

Prvi petek

za + Medvedove in Frančiško (obletna)

Nedelja
9. 7.
2017

14. NEDELJA MED 8.45
LETOM

za + Ivana Hribernik (obletna)
za + Ivana Gostečnik
za + Korenjakove in Janeza
(Brezje)

ŠMIHEL
17.00

za + Plešnikove in ata (obletna)

Maše, ki jih darujete ob pogrebih za rajne, so opravljene, kot je dogovorjeno s
svojci. Ko je sv. maš darovanih več, kot jih lahko opravimo v Mozirju, so z vednostjo
svojcev te sv. maše darovane drugje. Največ jih daruje p. Miha MajeKč, misijonar v
Kazahstanu, naš domačin, nekaj pa tudi duhovniki po župnijah naše škoﬁje in
metropolije, predvsem KsK, kjer ljudje ne darujejo dovolj, da bi ta duhovnik lahko
imel eno mašo dnevno. Bog vam povrni za dar sv. maše in podporo duhovnikom.

