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GLASNIK
13. NEDELJA med LETOM
Maše redno po
urniku.
---------------

Naslednjo nedeljo, 7.
7., bo lepa nedelja pri
sv. Roku na Brezju ob
10h. Pri fari sv. maše
v nedeljo, 7. 7. ob
10h ne bo.
---------------

Oratorij bo na Lepi
Njivi od 22. – 26. 7.
2019 in v Šmihelu pa
od 1. – 3. 8. 2019.
---------------

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
zvečer po maši.
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 13. nedelje med letom, leto C,
(Lk 9,51-62)
Ko so se dopolnjevali dnevi, v katerih naj bi bil Jezus vzet v
nebesa, se je tudi sam odločil iT v Jeruzalem. Pred seboj je
poslal svoje glasnike, ki so spotoma prišli v neko samarijsko
vas, da bi vse pripravili zanj; vendar ga tam niso sprejeli,
ker je bil namenjen v Jeruzalem. Ko sta to videla učenca
Jakob in Janez, sta rekla: »Gospod, ali hočeš, da rečeva, naj
pade ogenj z neba in jih pokonča?« Jezus se je obrnil k
njima in ju pograjal.
Nato so odpotovali v drugo vas. Ko so potovali, mu je
nekdo rekel: »Za teboj bom hodil, kamor koli pojdeš.«
Jezus pa mu je dejal: »Lisice imajo brloge in pTce neba
gnezda, Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslónil.«
Nekomu drugemu pa je rekel: »Hôdi za menoj!« A ta je
dejal: »Gospod, dovôli mi, da prej grem in pokopljem
svojega očeta.« Rekel mu je: »PúsT, naj mrtvi pokopljejo
svoje mrtve, T pa pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo!« Spet
drug mu je rekel: »Hodil bom za teboj, Gospod, a dovôli
mi, da se prej poslovim od svojih domačih.« Jezus pa mu je
rekel: »Nihče, kdor položi roko na plug in se ozira nazaj, ni
primeren za Božje kraljestvo.«
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OZNANILA od 30. 6. - 7. 7. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek
1. 7.

8.00

za + Frančiško Korber

Torek
2. 7.

19.00

za + Janeza Mikek
za + Vido Vajd Puncer (30 dan)

8.00

v čast Svetemu Duhu
za + Antona in Marijo Bastl (obletna)

19.00

za nove duhovne poklice
za + Butejevo Ivanko

19.00

v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Ivana in Marijo Žuntar (obletna)
za + Franca Trogar (8 dan)

19.00

za + Mihaela Hrastnik 8obletna)
za + Zono in Jožefa Punčuh

7.00

za žive in pokojne župljane
za + starše ter Ivana in brate Germadnik

10.00

za + Franca Pečnik
za + Rozalijo Završnik
(Brezje)

Sreda
3. 7.

SV. TOMAŽ,
APOSTOL, praznik

Četrtek
4. 7.
Petek
5. 7.

SV. CIRIL IN METOD,
slovesni praznik

Sobota
6. 7.
Nedelja
7. 7.
2019

14. NEDELJA MED
LETOM

ŠMIHEL
Petek
5. 7.

SV. CIRIL IN METOD, 17.00
slovesni praznik

za + Ferdinanda Visočnik

Nedelja
7. 7. 2019

14. NEDELJA MED
LETOM

za + Ido Rozoničnik

8.45

Posebne sv. maše v poletju 2019:
21. 7.: sv. maša na Mozirski planini ob 12h.
24. 7.: celodnevno češčenje v Mozirju.
25. 7.: celodnevno češčenje v Šmihelu.
26. 7.: zaključna oratorijska sv. maša v Lepi Njivi ob 12h.
11. 8.: Radegunška nedelja in 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 ob 7h, 8.30h, 10h in ob 19h.
18. 8.: blagoslov traktorjev ob ovčarskem prazniku v Šmihelu
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