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GLASNIK
15. NEDELJA MED LETOM
OZNANILA
-------------------------------

Celodnevno češčenje je
za župnijo Mozirje in
Šmihel prestavljeno iz 24.
in 25. 8. na jesenske
mesece. Natančni datumi
bodo sporočeni
pravočasno.

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

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.
-------------------------------

Maša na Mozirski planini
bo naslednjo nedeljo, 30.
7. ob 12.00.

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

Krs? v mesecu avgustu
bodo v soboto, 12. 8. ob
11.00 in nedeljo, 13. 8. ob
10.00. Priprave za starše
in botre bodo v petek, 11.
8. ob 19.30. Prosim, da se
prdodno najavite v
župnijski pisarni. KrsK v
mesecu septembru bodo
v doboto, 2. 9. ob 11.00.
Priprave za starše in botre
bodo v petek, 1. 9. ob
19.30.
-------------------------------

Krašenje cerkve za 30. 7.:
Brezje

Evangelij 16. nedelje med letom
(Mt 13,24-43)
TisK čas je Jezus povedal množicam priliko. Rekel je:
»Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal
dobro seme na svoji njivi. Medtem ko so ljudje spali,
je prišel njegov sovražnik, zasejal ljuljko med pšenico
in odšel. Ko je setev zrastla in šla v klasje, se je
pokazala tudi ljuljka. Prišli so gospodarjevi služabniki
in mu rekli: ›Gospod, ali nisi posejal dobrega semena
na svoji njivi? Od kod torej ljuljka?‹ Dejal jim je:
›Sovražnik je to storil.‹ Služabniki pa so mu rekli:
›Hočeš torej, da gremo in jo poberemo?‹ ›Nikakor,‹
je dejal, ›da morda med pobiranjem ljuljke ne
izpulite z njo vred tudi pšenice. PusZte, naj oboje
skupaj raste do žetve. Ob času žetve pa porečem
žanjcem: Zberíte najprej ljuljko in jo povežíte v
snope, da jo sežgemo, pšenico pa spravite v mojo
žitnico.‹«
Še drugo priliko jim je povedal; rekel je: »Nebeško
kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je
nekdo vzel in vsejal na svoji njivi. To je res najmanjše
od vseh semen; ko pa zraste, je večje kakor zelišča in
postane drevo, tako da prileKjo pKce neba in
gnezdijo na njegovih vejah.«
In povedal jim je spet drugo priliko: »Nebeško
kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga
umésila v tri merice moke, dokler se ni vse
prekvasilo.«

23/07/2017

ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL
http://www.zupnija-mozirje.si

OZNANILA

teden od 23. do 30. 7. 2017

MOZIRJE
Ponedeljek
24. 7.

8.00

za + sestro Pepco Hriberšek (obletna)

19.00

za + Tratnik Jakoba in družino

Torek
25. 7.

Sv. Jakob starejši
apostol
praznik

Sreda
26. 7.

Sv. Joahim in Ana, 8.00
starši Device
Marije

za + Ano Praprotnik in 2 Franca

Četrtek
27. 7.

Sv. Gorazd,
Kliment in drugi
učenci Cirila in
Metoda

19.00

za + Stanislavo Korenjak
za + Antona Mikek (obletna) in starše Fužir
za + Antona Pikl (obletna)

19.00

za + Holeček Heleno – Ivanko (8 dan)
za + Jakoba in Marijo Acman in 2 brata
za + Zlovšetove in Franca (obletna)

19.00

za + Antonijo Hribernik (obletna)
za + Dejana Janžovnik in Franca Florjanc
za + Franca, Slavkota in Ano Letojne

Petek
28. 7.
Sobota
29. 7.

Sv. Marta,
svetopisemska
žena

Nedelja
30. 7.
2017

17. NEDELJA MED 7.00
LETOM
10.00

za žive in pokojne župljane
za + Ivana in Marijo Britovšek
za + Antona Kramer
za + Danilota Glušič

ŠMIHEL
Nedelja
30. 7.
2017

17. NEDELJA MED 8.45
LETOM
12.00

za + Franca in Štefanijo Gostečnik
za + Franca Goličnik in + Povhove
(Mozirska planina)

