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GLASNIK
11. NEDELJA MED LETOM
Ženska skupina
za duhovno rast
ima srečanje v
ponedeljek, 18.
6. ob 18.30 v
veliki učilnici.
-------------

V četrtek, 21. 6.
bo maša ob 17h
tudi v kapeli sv.
ValenLna v
Mozirskem
Gaju.
-------------

Oratorij bo
letos v Mozirju
in na Lepi Njivi
od 2. – 6. 7., v
Šmihelu pa od
26. – 28. 7.
Prijavnice so na
razpolago v
cerkvi in na
spletni strani.
-------------

Župnijsko
cerkev v
Mozirju za
naslednjo
nedeljo, 24. 6.
2018 krasi
Radegunda,
nato pa po
nedeljah naprej
Brezje (1. 7.),
Mozirje (8. 7.),
Loke (15. 7.),
Lepa Njiva (22.
7.) in Ljubija
(29. 7.)

gorčični grm
Evangelij 11. nedelje med letom, leto B
(Mr 4,26-34)
TisL čas je Jezus rekel množicam: »Z Božjim kraljestvom je kakor
s človekom, ki vrže seme v zemljo. Spi ponoči in bedi podnevi,
seme pa klije in raste, da sam ne ve kako. Zemlja sama od sebe
poraja najprej bilko, nato klas in končno žito v klasu. Ko pa sad
dozori, hitro zamahne s srpom, kajL prišla je žetev.« In govóril je:
»Kako naj ponazorimo Božje kraljestvo in s kakšno priliko naj ga
predstavimo? Takšno je kot gorčíčno zrno, ki je takrat, ko se
vseje v zemljo, manjše od vseh semen na zemlji. Ko pa je
vsejano, raste in postane večje od vseh zelišč in naredi velike
veje, tako da morejo pLce neba gnezdiL v njegovi senci.« V
mnogih takih prilikah jim je govóril besedo, kakor so jo pač mogli
poslušaL. Brez prilike pa jim ni govóril; a svojim učencem je
posebej vse razlagal.
Sv. Ignacij Lojolski:

'Deluj, kot da je vse odvisno od tebe,
vedoč, da je v resnici vse odvisno od Boga'.
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OZNANILA od 17. - 24. 6. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
18. 6.

8.00

za + Antona Belak
za + Cveto Remše

Torek
19. 6.

19.00

za + Frančiško Punčuh
za + Ano Orel
v zahvalo

Sreda
20. 6.

8.00

za + Janeza Pečnik
za + Ano Jakopin

17.00

za + Marjana Benda
(sv. ValenLn – Mozirski Gaj)
za + Ivana Remic
za + Alojza Pečnik
za + Marijo in Jožeta Hrastnik

Četrtek
21. 6.

Sv. Alojzij
Gonzaga

19.00

Petek
22. 6.

19.00

za + Orel Jožeta
za + Elizabeto Rozman
za + Jožico Lekše

Sobota
23. 6.

19.00

za + Jožico Kolenc (8 dan)
za + Kramer Vido
za + Alojzijo Stenšak

Nedelja
24. 6.
2018

ROJSTVO JANEZA 7.00
KRSTNIKA,
praznik
10.00

za žive in pokojne župljane
za + Pustotske in Ivana Germadnik
za + Franca Černivšek
za + Antona Belak

ŠMIHEL
Petek
22. 6.
Nedelja
24. 6. 2018

17.00
ROJSTVO JANEZA 8.45
KRSTNIKA

za + Frančiško Leskošek
za + Stanislava Hriberšek
za + Milko Rajter

Projekt KAZAHSTAN 2018
14 mož iz župnije Mozirje bomo izvedli projekt obnove strehe na župnijski cerkvi v
misijonu p. Miha v Kazahstanu. Projekt bo trajal od 5. – 12. 9. 2018. V tem času bomo v
celoL obnovili ostrešje in kriLno cerkve … Udeleženci si sami plačajo prevoz. Zbiramo pa
sredstva za popravilo strehe. Zato prosimo za vaše darove, ki jih lahko do začetka
septembra prinesete v župnišče. Vsem, ki ste že darovali, pa se zahvaljujemo.

