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GLASNIK
17. NEDELJA MED LETOM
OZNANILA
-------------------------------

Po č i t n i š ke d e l av n i c e
Karitas bodo letos med
31. 7. in 4. 8. 2017, vsak
dan od 9.00 – 12.00 ure.
Prijavnice so na razpolago
v cerkvi.
-------------------------------

Prvi petek in četrtek pred
prvim petkom. Češčenje
uro pred mašo. Obisk
bolnikov.
-------------------------------

Krašenje cerkve za 6. 8.:
Mozirje.
-------------------------------

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
predhodno najavite v
župnijski pisarni. KrsL v
mesecu septembru bodo
v soboto, 2. 9. ob 11.00.
Priprave za starše in botre
bodo v petek, 1. 9. ob
19.30.
-------------------------------

Evangelij 17. nedelje med letom
(Mt 13,44-52)
TisL čas je rekel Jezus množicam: »Nebeško
kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi,
ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad
njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil Lsto
njivo.
Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki
išče lepe bisere. Ko najde en sam dragocen biser,
gre in proda vse, kar ima, in ga kupi.
Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki
jo vržejo v morje in zajame ribe vseh vrst. Ko se
napolni, jo potegnejo na obrežje, sedejo in
odberejo dobre v posodo, slabe pa poméčejo
proč. Tako bo ob koncu sveta: prišli bodo angeli
in ločili hudobne od pravičnih. Pahnili jih bodo v
ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje z zobmi. Ste
doumeli vse to?«
Rekli so mu: »Smo.«
Tedaj jim je dejal: »Zato je vsak pismouk, ki je
postal učenec nebeškega kraljestva, podoben
hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada
novo in staro.«
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OZNANILA

teden od 30. 7. do 6. 8. 2017

MOZIRJE
Ponedeljek
31. 7.

Sv. Ignacij Lojolski, 8.00
red. ustanovitelj

za + Ivana Remic

Torek
1. 8.

Sv. Alfonz Marija
Ligvorij, škof

19.00

za + Olgo Rogel (obletna)

Sreda
2. 8.

8.00

v čast Svetemu Duhu
za + Antona Brinjovc

Četrtek
3. 8.

19.00

za nove duhovne poklice
za + Jozota Garić

19.00

v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Šteeo in Janeza Ugovšek

Sobota
5. 8.

19.00

za + Alojza Zavolovšek (30 dan)
za + Marijo Vipavc

Nedelja
6. 8.
2017

JEZUSOVA
7.00
SPREMENITEV NA
GORI, praznik
10.00

za žive in pokojne župljane

JEZUSOVA
8.45
SPREMENITEV NA
GORI, praznik

za + Marijo Gostečnik

Petek
4. 8.

Sv. Janez Marija
Vianej, duhovnik

za + Janeza Pečnik
za + Alojza Brinovšek
za + Nado Turnšek

ŠMIHEL
Nedelja
6. 8.
2017

Sv. Hilarij iz Poi>ersa pravi, da je »skriL zaklad na njivi učlovečeni Kristus, ki se
ga da brezplačno najL. Evangeljski nauk je po sebi popoln, toda ni drugega
načina, da uporabljamo in imamo ta zaklad skupaj z njivo tako, da ga plačamo,
saj ne moremo imeL nebeških dobrin, ne da bi zanje žrtvovali svetne.« To še
bolj podrobno razloži sv. Gregor Veliki: »To njivo kupi LsL, ki se potem, ko je
prodal vse, odpove zemeljskim užitkom in kroL vsako svetno željo z askezo
zaradi nebeške domovine.« Origen zaključi misel o zakladu na njivi z
besedami: »Božje kraljestvo bo dano Lstemu, ki bo v moči svoje vere kupil njivo
s tem, da se je odpovedal dobrinam, ki jih je imel.«
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