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GLASNIK
12. NEDELJA med LETOM
V torek bo sv. maša zjutraj ob 8h.
---------------

V soboto, 29. 6. bo zaključna
oratorijska sv. maša v Mozirju ob 13h.
---------------

V soboto je praznik apostolov Petra in
Pavla. Ponavadi je takrat sv. maša v
Ljubiji ob 10h. Ker je pa letos lepa
nedelja v Ljubiji kar naslednji dan, v
nedeljo, 30. 6. in ker je ta dan, 29. 6.
zaključna oratorijska maša v Mozirju
ob 13h, letos izjemoma ne bo na
petrovo maše v Ljubiji. Lepo pa
vabl jeni v n ed el jo, 30. 6. na
praznovanje lepe nedelje v Ljubijo ob
10h.
---------------

Naslednjo nedeljo, 30. 6., bo lepa
nedelja tudi pri sv. Radegundi ob 10h.
Pri fari sv. maše v nedeljo, 30. 6. ne
bo.
---------------

Oratorij bo v Mozirju od 25. – 29. 6.
2019, na Lepi Njivi od 22. – 26. 7.
2019 in v Šmihelu pa od 1. – 3. 8.
2019. Prijavnice so otroci dobili pri
verouku, si pa na spletni strani župnije
in v cerkvi.
---------------

V jeseni vabljeni na Delavnice molitve
in življenja (Dmž), ki bodo ponovno
potekale v Mozirju. Delavnice
obsegajo 15 srečanj po 2h, enkrat na
teden, prvo srečanje pa bo v četrtek,
12. 9. 2019. Namen Dmž je poglobiT
svoj osebni odnos z Bogom. Na
vsakem srečanju premišljujemo Božjo
besedo, poslušamo oznanilo, katehezo
br. Ignacia Larranaga, ustanovitelja,
ter spoznamo nov molitveni način.
Delavnica želi popeljaT udeleženca
korak za korakom v globjo molitev in
prijateljstvo z Bogom.

Evangelij 12. nedelje med letom, leto C,
(Lk 9,18-24)
Ko je Jezus nekoč na samem molil, so bili z
njim učenci; in vprašal jih je: »Kaj pravijo
ljudje, kdo sem?« Odgovorili so: »Janez
Krstnik, drugi: Elija, spet drugi pa, da je
vstal eden od starodavnih prerokov.« Nato
jim je rekel: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?«
Peter je odgovóril: »Božji Maziljenec.«
Strogo jim je prepovedal, da bi o tem komu
pripovedovali. Rekel je: »Sin človekov mora
veliko pretrpeT. Starešine ljudstva, véliki
duhovniki in pismouki ga bodo zavrgli in
umorili, in tretji dan bo vstal.« Vsem pa je
rekel: »Če hoče kdo iT za menoj, naj se
odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter
hodi za menoj. Kdor namreč hoče svoje
življenje rešiT, ga bo izgúbil; kdor pa izgubí
svoje življenje zaradi mene, ga bo rešil.«
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OZNANILA od 23. - 30. 6. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek ROJSTVO JANEZA
8.00
24. 6.
KRSTNIKA, sl.praznik

za + Alojzijo Acman

Torek
25. 6.

8.00

za + Tronko Britovšek

Sreda
26. 6.

8.00

za + 2 Franca in Ano Praprotnik
za + Antonijo Orel

Četrtek
27. 6.

Sv. Ema Krška,
kneginja

19.00

za + Stanislava rakun (obletna)
za + Franca in 3 sestre Goličnik

Petek
28. 6.

SRCE JEZUSOVO,
slovesni praznik

19.00

za + Alojza Pečnik in starše
za + Jožeta Podvratnik

Sobota
29. 6.

SV. PETER IN PAVEL,
APOSTOLA, slovesni
praznik

13.00

za + Petra Urbanc
(zaključna oratorijska maša v Mozirju)
za + Pavla Port
za + Franca Kos in starše (obletna)
za + Janeza Rženičnik

Nedelja
30. 6.
2019

13. NEDELJA MED
LETOM

7.00

za žive in pokojne župljane
za + Jožeta Orel

10.00

za + Marica Glušič
(Ljubija)

17.00

za + Marijo Gostečnik in starše

19.00

ŠMIHEL
Petek
28. 6.

SRCE JEZUSOVO,
slovesni praznik

Sobota
29. 6.

SV. PETER IN PAVEL, 9.00
apostola, sl. praznik

Nedelja
13. NEDELJA MED
30. 6. 2019 LETOM

10.00

za + Terezijo Vreš
za + Medvedove

Posebne sv. maše v poletju 2019:
21. 7.: sv. maša na Mozirski planini ob 12h.
24. 7.: celodnevno češčenje v Mozirju, sv. maše ob 8h in 19h.
25. 7.: celodnevno češčenje v Šmihelu, sv. maše ob 9h in 17h.
11. 8.: Radegunška nedelja: sv. maša ob 10h pri sv. Radegundi.
15. 8.: sv. maša ob 7h v Mozirju, ob 8.45h v Šmihelu, ob 10h in 19h na Brezju ter ob 12h
na Mozirski planini.
16. 8.: sv. maše na Brezju pri sv. Roku ob 7h, 8.30h, 10h in ob 19h.
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