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GLASNIK
JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI
OZNANILA

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

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. Krs= v
mesecu septembru bodo
v soboto, 2. 9. ob 11.00.
Priprave za starše in botre
bodo v petek, 1. 9. ob
19.30.
-------------------------------

Krašenje cerkve za 13. 8.:
Lepa Njiva

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

Naslednjo nedeljo je god
sv. Radegunde. Pri sv.
Radegundi bo maša ob
8.45. V Šmihelu v nedeljo
in petek ne bo sv. maše.

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

Kot vsi, tudi duhovniki
kdaj potrebujemo daljši
oddih in počitek. Tako
bom tudi sam v letošnji
jeseni odšel za mesec dni
na takšen odmik, da
napolnim baterije. 18. 9.
2017 bom odpotoval za
mesec dni v Kazahstan,
kjer bom v Astani,
glavnem mestu, gost pri
našem misijonarju p.
Mihu Maje=ču. Za župnijo
in redne dogodke tukaj bo
poskrbljeno.

Evangelij praznika
Jezusove spremenitve na gori
(Mt 17,1-9)
Tis= čas je vzel Jezus s seboj Petra, Jakoba in
njegovega brata Janeza in jih peljal posebej na
visoko goro. Pred njimi se je spremenil: obraz se
mu je zasve=l kot sonce in njegova oblačila so
postala bela kot luč. In glej, prikazala sta se jim
Mojzes in Elija in sta govorila z njim. Oglasil pa se
je Peter in rekel Jezusu: »Gospod, dobro je, da
smo tukaj; če hočeš, naredim tukaj tri šotore:
tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.«
Ko je še govoril, glej, jih je obsenčil svetal oblak in
glej, glas iz oblaka je rekel: »Ta je moj ljubljeni
Sin, nad katerim imam veselje, njega poslušajte!«
Ko so učenci to slišali, so padli na obraz in se
silno bali. Jezus pa je pristopil, se jih dotaknil in
rekel: »Vstanite in ne bojte se!« Ko so pa oči
povzdignili, niso videli nikogar razen Jezusa
samega. Ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal:
»Nikomur ne pripovedujte o tem, kar ste videli,
dokler Sin človekov ne vstane od mrtvih.«
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OZNANILA

teden od 6. do 13. 8. 2017

MOZIRJE
Ponedeljek
7. 8.

8.00

za + Goličnik Jožeta, Miha in starše

Torek
8. 8.

Sv. Dominik,
duhovnik

19.00

za + Ma=ldo Brezovnik

Sreda
9. 8.

Sv. Terezija
Benedikta od
križa

8.00

po namenu

Četrtek
10. 8.

Sv. Lovrenc,
diakon

19.00

za + starše Mežnar (obletna)
za + Marijo, Ma=ja in Rafaela Rop

Petek
11. 8.

Sv. Klara, devica

19.00

za + Podvratnik Ivana, starše, brate in sestre
za + Staneta Gnader
za + Marijo Remic

Sobota
12. 8.

19.00

za + Pavla Port (8 dan)
za + Vinkota Port in + Jekšetove
za + Mar=no Budna

Nedelja
13. 8.
2017

19. NEDELJA MED 7.00
LETOM
10.00
god sv.
Radegunde

za žive in pokojne župljane

19. NEDELJA MED 8.45
LETOM
sv. Radegunde

za + Podforške (obletna)
(sv. Radegunda)

za + Marijo Ožir
za + starše Podlesnik in sestro Verono
za + starše in rodbino Vodovnik

ŠMIHEL
Nedelja
13. 8.
2017

Sv. Radegunda je bila kraljevega rodu. V nenehnih sporih in spopadih je izgubila domače. Na
stričevem gradu jo je našel merovinški kralj Klotar in jo poslal na svoje posestvo Athies. Tu se je tudi
seznanila s krščanstvom, ki jo je popolnoma prevzelo. Ko je dopolnila devetnajst let, jo je Klotar
prisilil, da se je poročila z njim. Prišla je na dvor nasilneža, človeka, ki je brez slabe ves= moril in
pustošil dežele, njo pa zasužnjil. Kljub svoji surovos= in krutos= pa se zdi, da jo je kralj vendarle imel
rad. Podarjal ji je posestva, jo zasipal z razkošnimi darovi, a jo tudi surovo in kruto mučil. Deset let je
preživela v zakonu, ki je bil zanjo pravo mučeništvo. Njena edina tolažba so bili trenutki, ko je bila
lahko sama z Bogom, pri maši, branju Svetega pisma, premišljevanju. Kraljeva darila niso ostajala pri
njej, pač pa je z njimi skrbela za reveže in trpeče. Ko ji je njen soprog umoril edinega preživelega
brata, je pobegnila v Noyon. Tu je v s=ski prisilila škofa, da jo je posve=l Bogu in tako rešil pred
pobesnelim kraljem. Klotar je popus=l, Radegunda pa je živela kot preprosta redovnica. Nekaj časa
je živela v Toursu in Saixu, kjer je skrbela za bolnike in razdala vse svoje imetje, nato pa ubožno v
samostanu v Poi=ersu. Umrla je 13. avgusta 587 v Poi=ersu v Franciji, kjer je pokopana.
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