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GLASNIK
20. NEDELJA MED LETOM
Misijonski projekt
Kazahstan 2018
Dobrodelni koncert p.
Janeza Ferleža, brata
minorita, bo v župnijski
cerkvi v Mozirju v soboto,
25. 8. ob 20 uri. Vstopnine
ne bo, prostovoljni
prispevki pa se darujejo
po namenu obnove
strehe cerkve v misijonu
p. Miha Maje?ča v
Kazahstanu. Res lepo
vabljeni.
Misijonska tombola
Skupina za dobrodelnost
Dekanije Gornji Grad, v
sodelovanju s Škoﬁjo
Celje, prireja v nedeljo, 2.
septembra 2018, v Solčavi
že tretjo dobrodelno
misijonsko tombolo za
pomoč misijonarju Tonetu
Kerinu, ki deluje na zelo
odmaknjenem področju
Madagaskarja. Vabimo k
sodelovanju in pomoči, ki
jo zbiramo do 28. avgusta.
Hvaležni in veseli bomo
vsakega Vašega daru v
obliki dobitka za tombolo
ali denarnega prispevka.
Obenem Vas vabimo k
nakupu tombolskih
lis?čev (3 €) v nedeljo, 26.
8., po sve?h mašah. V
naši župniji sta Vam je za
vse informacije na voljo
Marija 031 400 992 in
Alenka 040 316 248.

2. berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom
(Ef 5,15-20)
Skrbno torej pazíte, bratje, kako živite, ne kot
nespametni, ampak kot modri. Skrbno izrabljajte čas,
kaj? dnevi so hudi. Zato ne bodite nerazumni, ampak
spoznajte, kaj je Gospodova volja. In ne opijanjajte se
z vinom, v čemer je razbrzdanost, temveč naj vas
napolnjuje Duh: nagovarjajte se s psalmi, hvalnicami
in z duhovnimi pesmimi, ko v svojem srcu prepevate
in slavite Gospoda. V imenu našega Gospoda Jezusa
Kristusa se nenehoma zahvaljujte Bogu Očetu za vse.
Evangelij 20. nedelje med letom
(Jn 6,51-58)
Tis? čas je Jezus rekel množicam: »Jaz sem živi kruh,
ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo
žível vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje
meso za življenje sveta.« Judje so se tedaj med seboj
prepirali in govorili: »Kako nam more ta da? svoje
meso jes??« Jezus jim je tedaj rekel: »Resnično,
resnično, povem vam: Če ne jeste mesa Sina
človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja
v sebi. Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ima večno
življenje in jaz ga bom obúdil poslednji dan. Kaj?
moje meso je resnična jed in moja kri resnična pijača.
Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in
jaz v njem. Kakor je mene poslal žívi Oče in jaz živim
po Očetu, tako bo tudi ?s?, ki mene uživa, žível po
meni. To je kruh, ki je prišel iz nebes, ne tak,
kakršnega so jedli vaši očetje in so pomrli: kdor jé ta
kruh, bo žível vekomaj.«
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OZNANILA od 19. - 26. 8. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
20. 8.

Sv. Bernard, opat

8.00

za + Jožeta Prislan (obletna)
za + Elizabeto Rozman

Torek
21. 8.

Sv. Pij X., papež

19.00

za + Karla in Ano Irman (obletna)
za + Mirkota, Ivana in Ma?ldo Breznik

Sreda
22. 8.

Devica Marija
Kraljica

8.00

za + Antona Kramer
za + Jožico Lekše

19.00

za + Franca Černivšek
za + Alojza Janko
za + Frančiško Grofelnik

19.00

za + Cvetko Remše
za + Jožeta Janžovnik
za + Milko Rajter
za + Jožeta Podvratnik

Sobota
25. 8.

19.00

za zdravje
za + Marijo Celinšek
za + Ivana Grofelnik
za + Marjana Benda

Nedelja
26. 8.
2018

21. NEDELJA MED 7.00
LETOM
10.00

za žive in pokojne župljane

Petek
24. 8.

SV. JERNEJ,
apostol, praznik

za + Plesnikove

Nedelja
26. 8. 2018

21. NEDELJA MED 8.45
LETOM

Četrtek
23. 8.
Petek
24. 8.

SV. JERNEJ,
apostol
praznik

za + Frančiško Punčuh
za + Franca Beričnik
za + Angelo Reberšak
za + Franca Mrzlak

ŠMIHEL
17.00

za + Rozo Goličnik (obletna)

Višina mašnega daru je od 1. 8. 2018 - 20 €. Bog vam povrni.
Župnijsko cerkev v Mozirju za naslednjo nedeljo, 26. 8. 2018 krasijo Loke, nato pa po
nedeljah naprej Lepa Njiva (2. 9.) , Ljubija (9. 9.), Radegunda (16. 9.), Brezje (23. 9.) in
Mozirje (30. 9.).
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