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GLASNIK
16. NEDELJA MED LETOM
V torek, 24. 7. bo v župnijski cerkvi v Mozirju
celodnevno češčenje Najsvetejšega. Sv. maša
bo zjutraj ob 8.00, potem pa bo izpostavljeno
Najsvetejše, pred katerega smo k molitvi
vabljeni ves dan. Zvečer ob 18.45 bo zaključek
češčenja z litanijami in slovesnim blagoslovom
in sv. mašo ob 19.00 uri. Lepo vabljeni, da se
nam pridružite. Spodaj je seznam skupin in vasi
za molitveno “dežurstvo“. Pred jutranjo in
večerno sv. mašo bo možnost za sv. spoved.
Vabljeni pa ste, da se čez dan oglasite v cerkvi
na srečanju z Jezusom kadarkoli in kolikor dolgo
želite.
Razpored češčenja – dežurstva.
8.00 – sv. maša, po maši do 9.00 župnik z
najožjimi sodelavci
9.00 - bralni klub, molitvena skupina Mozirje
10.00 - vas Ljubija, molitvena skupina Gneč
11.00 - vas Loke, molitvena skupina Medjugorje
12.00 - misijonska skupina, skupina za duhovno
rast, Orli
13.00 - župnijska Karitas, Frančiškov svetni red
14.00 - vas Brezje, biblična skupina
15.00 - naselje Mozirje, Župnijski pastoralni svet
16.00 - vas Lepa Njiva, skavV, odrasli skavV
17.00 - vas Radegunda, animatorji, ključarji
18.00 - zakonske skupine, mozirski župljani člani
drugih zakonskih občestev
Celodnevno češčenje v Šmihelu bo v sredo, 25.
7., z pričetkom z mašo ob 9.00 in zaključkom z
večerno mašo ob 17.00. Češčenje po razporedu.
V petek maše ne bo.
Oratorij bo letos v Šmihelu od 26. – 28. 7.
2018. Zaključek oratorija bo pri nedeljski sv.
maši, 29. 7. 2018.
Počitniške delavnice Karitas bodo letos od
ponedeljka, 30. 7. do petka, 3. 8. 2018 vsak
dan od 9 – 12h.

Evangelij 16. nedelje med letom
(Mr 6,30-34)
TisV čas so se apostoli zbrali pri
Jezusu in mu poročali o vsem, kar
so storili in učili. Tedaj jim je rekel:
»Pojdite sami zase v samoten kraj
in se malo odpočijte! « Mnogo ljudi
je namreč prihajalo in odhajalo,
tako da še jesV niso utegnili. In
odrinili so s čolnom sami zase v
samoten kraj. Mnogi pa so jih
videli, da odhajajo, in so jih
prepoznali. Iz vseh mest so skupaj
peš hiteli in prišli tja pred njimi. Ko
se je Jezus izkrcal, je zagledal veliko
množico. Zasmilili so se mu, ker so
bili kakor ovce, ki nimajo pasVrja, in
jih je začel učiV mnogo stvari.
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OZNANILA od 22. - 29. 7. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
23. 7.

Sv. Brigita,
redovnica

8.00

za zdravje v družini
za + Antona Matko

Torek
24. 7.

CELODNEVNO
ČEŠČENJE

8.00

za + Marijo Mavrič

19.00

za + Ivana Remic
za + Frančiško Punčuh

Sreda
25. 7.

SV. JAKOB
STAREJŠI, apostol

8.00

za + Matjaža Beričnik
za + Emilijo Brinovšek

Četrtek
26. 7.

Sv. Joahim in Ana, 19.00
starši Device
Marije

za + Ano in Francija Praprotnik
za + Franca Zlovše (obletna)
za + Cvetko Remše (30 dan)

Petek
27. 7.

Sv. Gorazd,
Kliment in učenci
sv. Cirila in
Metoda

19.00

za + Veroniko in Alojza Cajner
za + Antona Pikl (obletna)
za + starše Fužir in Antona Mikek (obletna)
za + Franca Rosenstein

19.00

za + Jožeta in Marijo Hrastnik
za + KrisVno Zlovše
za + Jožico Kerč
za + Ano Petek

Sobota
28. 7.

Nedelja
29. 7.
2018

17. NEDELJA MED 7.00
LETOM
10.00

za žive in pokojne župljane
za + Anico in Avgusta Čretnik
za + Ano Orel
za + Franca Federmanzberg
za + Ivana Hribernik

ŠMIHEL
Sreda
25. 7.

SV. JAKOB
9.00
STAREJŠI, apostol
CELODNEVNO
17.00
ČEŠČENJE

za + Leskošek Frančiško

Nedelja
29. 7. 2018

17. NEDELJA MED 8.45
LETOM

za + Stanislava Hriberšek

za + Franca Goličnik

Projekt KAZAHSTAN 2018
Hvala vsem, ki darujete za misijon. Do sedaj smo nabrali 1510 €. Pripravljalni obisk bo v
začetku avgusta, takrat bo tudi že nabava materialov in orodja. Bog povrni vsem, ki
darujete. V okviru projekta Kazahstan 2018 bo dobrodelni koncert p. Janeza Ferleža v
župnijski cerkvi v soboto, 25. 8. 2018 ob 20h. Vabljeni.
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