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GLASNIK
10. NEDELJA MED LETOM
Danes, v nedeljo, 10. 6., je
srečanje Frančiškovega
svetnega reda ob 15h v
veroučni učilnici.
-------------------

Srečanje bratovščine 1 bo v
ponedeljek, 11. 6. ob 20h.
-------------------

Dekanijsko srečanje
ministrantov bo v soboto, 16.
6. v Lučah. MinistranE,
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.
Prijavite se Mariji Janko na
tel.: 031 400 992.
-------------------

Naslednja nedelja, 17. 6.. je
lepa nedelja na Brezju ob
15h, slavje bo vodil naš
domačin p. Toni Brinjovc.
-------------------

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, 17. 6. 2018
krasi Ljubija, nato pa po
nedeljah naprej Radegunda
(24. 6.), Brezje (1. 7.), Mozirje
(8. 7.), Loke (15. 7.) in Lepa
Njiva (22. 7.).

Evangelij 10. nedelje med letom, leto B
(Mr 3,20-35)
TisE čas je Jezus prišel s svojimi učenci v hišo. Spet se
je zbrala množica, tako da še jesE niso utegnili. Ko so
njegovi sorodniki to izvedeli, so šli na pot, da bi ga na
silo odvedli, kajE govorili so, da ni priseben. Pismouki,
ki so prišli iz Jeruzalema, so govorili: »Beelzebúl ga je
obsédel in s poglavarjem hudih duhov izganja hude
duhove.« Tedaj jih je poklical k sebi in jim v
prispodobah govóril: »Kako more satan izganjaE
satana? Če je kraljestvo samo proE sebi razdeljeno,
takšno kraljestvo ne more obstaE. Če je hiša sama
proE sebi razdeljena, takšna hiša ne more obstaE. Če
se torej satan vzdigne sam proE sebi in se razdeli, ne
more obstaE, ampak je konec z njim. Nihče ne more
vdreE v hišo močnega in mu izropaE premoženja, če
močnega prej ne zveže; šele tedaj bo izropal njegovo
hišo.
Resnično, povem vam: Človeškim sinovom bo vse
odpuščeno, grehi in kletve, kolikor jih bodo izrekli.
Kdor pa preklinja Svetega Duha, vekomaj ne bo
dosegel odpuščanja, ampak ga bo greh večno
bremeníl.« To je povedal, ker so govorili: »NečisE duh
ga je obsédel.«
Tedaj so prišli njegova maE in njegovi bratje. Stali so
zunaj, poslali ponj in ga poklicali. Okrog njega je
sedela množica in so mu rekli: »Glej, tvoja maE, tvoji
bratje in tvoje sestre so zunaj in te želijo.« Odgovóril
jim je: »Kdo je moja maE in kdo so moji bratje?« In
ozrl se je po EsEh, ki so sedeli okrog njega, in rekel:
»Glejte, to so moja maE in moji bratje! Kdor namreč
izpolnjuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in maE.«
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OZNANILA od 3. - 10. 6. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
11. 6.

Sv. Barnaba,
apostol

8.00

za + starše in rodbino Vodovnik
za + starše Prislan

19.00

za + Antona Napotnik in Marinko
za + Alojza Zavolovšek

8.00

za + Skornške in Pavlo Poličnik
za + Benota Skok

Četrtek
14. 6.

19.00

za + Stanislavo Korenjal
za + Marijo Remic
za + Heleno Ivanko Holeček

Petek
15. 6.

19.00

v zahvalo za božjo pomoč
za + Ano Praprotnik
za + Nado Turnšek

Sobota
16. 6.

19.00

za + Danilota Glušič in starše (obletna)
za + Blažič Anico in Ivana
za + MarEno Budna
za + rodbino Jošt

Nedelja
17. 6.
2018

10. NEDELJA MED 7.00
LETOM
10.00

Torek
12. 6.
Sreda
13. 6.

Sv. Anton
Padovanski, duh.

za žive in pokojne župljane
za + Alojza Brinovšek
za + Rozalijo Goličnik
za + Staneta Gnader

15.00

za + Čoparjeve (obletna)
(Brezje)

17.00

za + Ferdinanda Visočnik

ŠMIHEL
Petek
15. 6.
Nedelja
17. 6. 2018

10. NEDELJA MED 8.45
LETOM

za + Stanislav Hriberšek
za + Ivana Atelšek

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
celoE obnovili ostrešje in kriEno 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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