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GLASNIK
14. NEDELJA MED LETOM

Celodnevno
češčenje bo v
Mozirju 24. 7. in v
Šmihelu nad
Mozirjem 25. 7.
2018.
-------------

Počitniške
delavnice Karitas
bodo letos od
ponedeljka, 30. 7.
do petka, 3. 8.
2018 vsak dan od
9 – 12h.
Prijavnice v
cerkvi.
-------------

Župnijsko cerkev
v Mozirju za
naslednjo
nedeljo, 15. 7.
2018 krasijo Loke,
nato pa po
nedeljah naprej
Lepa Njiva (22.
7.), Ljubija (29.
7.), Radegunda
(5. 8.), Brezje (12.
8.) in Mozirje (19.
8.)
-------------

Oratorij bo letos v
Šmihelu od 26. –
28. 7. 2018.

Berilo iz knjige preroka Ezekijela
(Ezk 2,2-5)
Tiste dni je prišel vame duh in me postavil na noge. Slišal sem
tega, ki mi je govóril. Rekel mi je: »Sin človekov, pošiljam te k
Izraelovim sinovom, k narodu upornikov, ki so se mi uprli. Oni in
njihovi očetje so se mi upirali vse do tega dne. Ti ljudje so
trmastega obraza in predrznega srca, k njim te pošiljam. Reci
jim: ›Tako govorí Gospod Bog: Naj poslušajo ali ne – kaj] uporna
hiša so – vendar naj spoznajo, da je bil prerok med njimi.‹ «
Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Korinčanom
(2 Kor 12,7-10)
Bratje in sestre, da se zaradi vzvišenos] razode]j ne bi prevzel,
mi je bil dan v meso trn, satanov poslanec, ki naj bi me tepel, da
se ne bi prevzel. Trikrat sem prosil Gospoda, da bi ga umaknil od
mene, a mi je rekel: »Dovolj ] je moja milost. Moč se krepi v
slabotnos].« Zato se bom zelo rad ponašal s svojo šibkostjo, da bi
se v meni naselila Kristusova moč. Vesel sem torej slabotnos],
žalitev, potreb, preganjanj in s]sk za Kristusa. Kaj] močan sem
tedaj, ko sem slaboten.

Evangelij 14. nedelje med letom
(Mr 6,1-6)
Tis] čas je Jezus prišel v svoj domači kraj. Spremljali so ga
njegovi učenci. Ko je prišla sobota, je začel uči] v shodnici.
Mnogi, ki so ga poslušali, so začudeni govorili: »Od kod njemu
to? Kakšna je ta modrost, ki mu je dana? In kakšna mogočna
dela se godijo po njegovih rokah! Ali ni to ]s] tesar, sin Marije
in brat Jakoba, Jozéja, Juda in Simona? Mar njegove sestre niso
tu, pri nas?« In spo]kali so se nad njim. Jezus pa jim je govóril:
»Prerok ni brez čas], razen v domačem kraju, pri svojih
sorodnikih in v svoji hiši.« In ni mogel tam stori] nobenega
mogočnega dela, samo na nekaj bolnikov je polóžil roke in jih
ozdravil. In čudil se je njihovi neveri.
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OZNANILA od 8. - 15. 7. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
9. 7.

8.00

za + Ireno Napotnik
za + Branislava Blagojevič

Torek
10. 7.

19.00

za + Jožeta Janžovnik
za + Vida Marolt in Tomaža

Sreda
11. 7.

Sv. Benedikt, opat 8.00

za + Janeza Pečnik
za + Valen]na Selišnik

Četrtek
12. 7.

Sv. Mohor in
Fortunat,
mučenca

19.00

za + Franca Beričnik
za + Zoﬁjo Špeh
za + Matevža in Faniko Zavolovšek

Petek
13. 7.

19.00

za + Jožefa Mikek
za + Markota Draženović
za + Elizabeto Rajšter

Sobota
14. 7.

19.00

za + Franjo Ermenc (8 dan)
za + Ano Jakopin in Kosove iz Brda
za + Marijo Plesec
za + Angelo France

Nedelja
15. 7.
2018

15. NEDELJA MED 7.00
LETOM
10.00

za žive in pokojne župljane
za + Antona in Marinko Napotnik
za + Jožefa in Zopo Punčuh (obletna)
za + Jožico Kolenc (30 dan)
za + Stanislava Weiss

ŠMIHEL
Petek
13. 7.
Nedelja
15. 7. 2018

17.00
15. NEDELJA MED 8.45
LETOM

za + Ivana Atelšek
za + Potočnikove

Projekt KAZAHSTAN 2018
V okviru projekta Kazahstan 2018 bo dobrodelni koncert p. Janeza Ferleža v župnijski
cerkvi v soboto, 25. 8. 2018 ob 20h. Vabljeni. Hvala vsem, ki darujete za misijon.

