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GLASNIK
9. NEDELJA MED LETOM
- Biblična skupina ima srečanje v
ponedeljek, 4. 6. ob 20h.
- Bralni klub ima srečanje v torek, 5.
6. ob 20h.
- Moška skupina ima srečanje v
četrtek, 7. 6. ob 20.15.
- KrsC v mesecu juniju: v nedeljo, 10.
6. ob 10.00 pri maši ali v soboto, 9.
6. ob 11.00. Priprave za starše in
botre bodo v četrtek, 7. 6. ob 19.30.
- Župnijsko cerkev v Mozirju za
naslednjo nedeljo, 10. 6. 2018 krasi
Lepa Njiva, nato pa po nedeljah
naprej Ljubija (17. 6.), Radegunda
(24. 6.), Brezje (1. 7.), Mozirje (8. 7.)
in Loke (15. 7.).
- Naslednja nedelja, 10. 6.. je lepa
nedelja v Ljubiji ob 15h, 17. 6. pa bo
lepa nedelja na Brezju ob 15h,
slavje pa bo vodil naš domačin, p.
Toni Brinjovc.
- Naslednjo nedeljo bo maša tudi na
Mozirski planini pri Jezusu Dobrem
pasCrju, ob 12h
- Dekanijsko srečanje ministrantov bo
v soboto, 16. 6. v Lučah.
MinistranC, prijavite se. Letovanje
za ministrante in otroški zborček bo
od 17. - 20. 8. 2018 v Podčetrtku.
- 50. vseslovensko romanje bolnikov,
invalidov in ostarelih na Brezje bo v
soboto, 16. 6. 2017. Avtobus gre iz
Mozirja iz avtobusne postaje ob
6.45. Priporočen prispevek za
pokritje stroškov, za Cste, ki
zmorete, je 20 €. Prijavite se Mariji
Janko na tel.: 031 400 992.
- Oratorij bo letos v Mozirju in Lepi
Njivi od 2. – 6. 7., v Šmihelu pa od
26. – 28. 7. Prijavnice so na
razpolago v cerkvi in na spletni
strani.

Evangelij 9. nedelje med letom, leto B
(Mr 2,23-3,6)
Neko soboto je šel Gospod skozi žitna polja
in njegovi učenci so spotoma začeli
smukaC klasje. Farizeji so mu govorili:
»Glej, kaj delajo v soboto. To ni
dovoljeno!« Rekel jim je: »Ali niste nikoli
brali, kaj je stóril David, ko je zašel v sCsko
in je bil lačen sam in CsC, ki so bili z njim?
Kako je ob času vélikega duhovnika
Abjatárja stopil v Božjo hišo in jedel
posvečene hlebe, ki jih smejo jesC samo
duhovniki, in jih dal tudi CsCm, ki so bili z
njim?« Nato jim je govóril: »Sobota je
ustvarjena zaradi človeka in ne človek
zaradi sobote. Zato je Sin človekov tudi
gospodar sobote.«
Jezus je spet šel v shodnico in tam je bil
človek, ki je imel suho roko. Prežáli so
nanj, ali ga bo ozdravil v soboto, da bi ga
tožili. Tedaj je rekel možu s suho roko:
»Vstani in stopi v sredo!« Njim pa je rekel:
»Ali se sme v soboto delaC dobro ali zlo,
življenje rešiC ali uničiC?« Ti pa so molčali.
Jezno jih je premeril z očmi in žalosten nad
zakrknjenostjo njihovih src rekel človeku:
»Iztegni roko!« Iztegnil jo je in roka je bila
ozdravljena. In farizeji so takoj odšli in se s
herodovci posvetovali zoper njega, kako bi
ga umorili.
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OZNANILA od 3. - 10. 6. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
4. 6.

8.00

za + Markota Orel
za + Ano Lednik

19.00

za + Franca Beričnik
za + Ano Gregorc

Sreda
6. 6.

8.00

V čast Svetemu Duhu
za + Nežo Sedovšek

Četrtek
7. 6.

19.00

za + Franca Korošec (obletna)
za + MaCldo Brezovnik
za + Cirilo Hriberšek

Torek
5. 6.

Sv. Bonifacij

Petek
8. 6.

SRCE JEZUSOVO,
slovesni praznik

19.00

za + Miha Blažič (obletna)
za + Ljudmilo Beršnjak
za + Marijo Vipavc (obletna)

Sobota
9. 6.

Marijino
brezmadežno
Srce

19.00

za + Hriberšek Cirilo in Franca (obletna)
za + Novakove starše ter brata Alojzija in
Ivana
za + družino Steiner in Mijin
za + Marijo Jelen

Nedelja
10. 6.
2018

9. NEDELJA MED
LETOM

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Janeza Kaker
za + Jozota Garić
za + Janeza Pečnik

15.00

za + Alojza Kovač
(Ljubija)

17.00

za + Leskošek Frančiško
za + Marijo Gostečnik

ŠMIHEL
Petek
8. 6.

SRCE JEZUSOVO,
slovesni praznik

Nedelja
10. 6.
2018

10. NEDELJA MED 9.00
LETOM
12.00

za + sestro klariso Roziko
za + Franca Goličnik
za dobro pašo
(Jezus Dobri PasCr na Mozirski planina)

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
celoC obnovili ostrešje in kriCno 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.
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