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GLASNIK
15. 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, 22. 7.
2018 krasi Lepa
Njiva, nato pa po
nedeljah naprej
Ljubija (29. 7.),
Radegunda
(5. 8.), Brezje
(12. 8.), Mozirje
(19. 8.) in Loke
(26. 8.)
-------------

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

Berilo iz knjige preroka Amosa
(Am 7,12-15)
Tiste dni je Amacjá, duhovnik v Bételu, rekel Ámosu: »Videc,
pojdi, bêži v Judovo deželo, tam jej kruh in tam prerokuj! V
Bételu pa odslej ne smeš več prerokova`, kaj` to je sve`šče
kralja in hiša kraljestva!« Amos pa je odgovóril in rekel
Amacjáju: »Nisem bil prerok in ne sin preroka, redil sem govedo
in gojil smokve. Gospod me je vzel izza črede in Gospod mi je
rekel: ›Pojdi, prerokuj mojemu ljudstvu Izraelu!‹«
Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom
(Ef 1,3-14)
Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa. Blagoslôvil
nas je v nebesih v Kristusu z vsakršnim duhovnim blagoslovom.
Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvôlil, da bi bili pred
njegovim obličjem sve` in brezmadežni. V ljubezni nas je
vnaprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi
posinovljeni otroci. Takšen je bil blagohôtni sklep Očetove volje,
v hvalo veličastva njegove milos`, s katero nas je obdáril v
ljubljenem Sinu. V njem imamo odrešenje po njegovi krvi, v
njem odpuščanje grehov po bogastvu njegove milos`.
Evangelij 15. nedelje med letom
(Mr 6,7-13)
Tis` čas je Jezus poklical k sebi dvanajstére in jih začel pošilja`
po dva in dva. Dajal jim je oblast nad nečis`mi duhovi in jim
naróčil, naj razen palice ne jemljejo na pot ničesar, ne kruha ne
popotne torbe ne denarja v pasu, obujejo naj sandale in naj ne
oblačijo dveh oblek. Govóril jim je: »Kjer koli stopite v hišo,
ostanite tam, dokler ne odidete. Če vas kakšen kraj ne sprejme
in vas ne poslušajo, pojdite od tam in si otresite prah z nog, njim
v pričevanje.« In šli so ter oznanjali, naj se spreobrnejo. Izgnali
so tudi veliko hudih duhov in veliko bolnikov mazilili z oljem ter
jih ozdravili.
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OZNANILA od 15. - 22. 7. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
16. 7.

8.00

za + Anico Klemenak
za + Alojza Kovač

Torek
17. 7.

19.00

za + Stanislavo Korenjak
za + Zagradiške in Frančiško (obletna)

Sreda
18. 7.

8.00

za + Starše in rodbino Vodovnik
za + Francija Pečnik (obletna)

Četrtek
19. 7.

19.00

za + Markota Orel
za + Brusove in sestro Ano Pusovnik
za + Jožeta Vačovnik

Petek
20. 7.

19.00

za + Škruba Ivana, Lizo in Faniko (obletna)
za + Markota Podkrižnik
za + Marijo Grlica (8 dan)
za + Ivanko Trogar

Sobota
21. 7.

19.00

za + Vrabčeve in mamo (obletna)
za + Antona Petrin (30 dan)
za + Veroniko Cajner
za + Branko Žagar

Nedelja
22. 7.
2018

16. NEDELJA MED 7.00
LETOM
10.00
Krištofova
nedelja

za žive in pokojne župljane
za + Milko Rajter
za + Franca Černivšek
za + Hriberšek Pepco iz Preseke
za + Stankota Žagar

ŠMIHEL
Petek
20. 7.
Nedelja
22. 7. 2018

17.00
16. NEDELJA MED 8.45
LETOM

za + Ferdinanda Visočnik
za + Rebršake in tete

Projekt KAZAHSTAN 2018
Hvala vsem, ki darujete za misijon. V zadnjem tednu smo presegli prvih 1000 €. Bog
povrni. V okviru projekta Kazahstan 2018 bo dobrodelni koncert p. Janeza Ferleža v
župnijski cerkvi v soboto, 25. 8. 2018 ob 20h. Vabljeni.

