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GLASNIK
ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA
V ponedeljek,
25. 6., na Dan
državnos6, bo
maša ob 19h.
-------------

Srečanje
skupine za
duhovno rast
bo v četrtek,
28. 6. ob 20h.

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

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, 1. 7.
2018 krasi
Brezje, nato
pa po
nedeljah
naprej
Mozirje (8.
7.), Loke (15.
7.), Lepa Njiva
(22. 7.),
Ljubija (29. 7.)
in Radegunda
(5. 8.).
-------------

Evangelij praznika Rojstva Janeza Krstnika
(Lk 1,5-17)
V dnevih Heroda, kralja Judeje, je bil duhovnik, Zaharija po
imenu, iz Abijeve vrste, in njegova žena je bila izmed Aronovih
hčera in se je imenovala Elizabeta. Oba sta bila pravična pred
Bogom in sta živela po vseh Gospodovih zapovedih in zakonih
brez graje. Otrok nista imela, ker je bila Elizabeta nerodovitna in
sta bila oba že priletna. Ko je po redu svoje vrste opravljal
duhovniško službo pred Bogom, ga je po običaju med duhovniki
zadel žreb, da je stopil v Gospodovo sve6šče zažigat kadilo, vsa
množica ljudstva pa je ob uri kajenja zunaj molila. Prikaže pa se
mu Gospodov angel, stoječ na desni kadilnega oltarja.
Ko ga Zaharija zagleda, se prestraši in groza ga obide. Angel pa
mu reče: »Ne boj se, Zaharija; uslišana je tvoja prošnja: tvoja
žena Elizabeta 6 bo rodila sina in daj mu ime Janez. V radost in
veselje 6 bo in mnogi se bodo radovali njegovega rojstva; kaj6
velik bo pred Gospodom: vina in opojne pijače ne bo pil in s
Sve6m Duhom bo napolnjen že v materinem telesu. Veliko
Izraelovih sinov bo spreobrnil h Gospodu, njihovemu Bogu; in on
sam pojde pred njim z Elijevim duhom in njegovo močjo, da
obrne srca očetov k otrokom in nevernike k modros6 pravičnih,
da pripravi Gospodu popolno ljudstvo.«
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OZNANILA od 24. 6. - 1. 7. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
25. 6.

19.00

za domovino
za + rodbino Jošt

Torek
26. 6.

19.00

za + Matjaža Beričnik
za + Miha Hrastnik

Sreda
27. 6.

Sv. Ema Krška

8.00

za + Veroniko in Alojza Cajner
za + Marijo Celinšek

Četrtek
28. 6.

Sv. Irenej, škof in
mučenec

19.00

za + Stanislava Rakun (obletna)
za + Milko Rajter
za + Birževske in Jožeta Podvratnik
za + Vido Kramer

Petek
29. 6.

SV. PETER IN
PAVEL, apostola
slovesni praznik

10.00

za + Stankota Kocjanc (obletna)
(Ljubija)
za + Franca Kos (obletna)
za + Pavla Port
za + Franca Podvratnik

19.00

Sobota
30. 6.

19.00

za + Blažič Anico in Ivana
za + Ivana Grofelnik
za + Franca Mrzlak
za + Angelo Reberšak

Nedelja
1. 7.
2018

13. NEDELJA MED 7.00
LETOM
10.00

za žive in pokojne župljane

Petek
29. 6.

SV. PETER IN
PAVEL, apostola

za + Franca Goličnik

Nedelja
1. 7. 2018

13. NEDELJA MED 8.45
LETOM

za + Franca Florjanc (obletna)
za + Faniko Fužir
za + Orel Ano

ŠMIHEL
17.00

za + Marijo Gostečnik
za + Ferdinanda Visočnik

Projekt KAZAHSTAN 2018
12 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
celo6 obnovili ostrešje in kri6no 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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