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

Krašenje župnijske
cerkve:
14. 7. – Ljubija
21. 7. – Radegunda
28. 7. – Brezje
4. 8. – Mozirje
11. 8. – Loke
18. 8. – Lepa Njiva
---------------

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
poglobiU 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
popeljaU udeleženca
korak za korakom v
globjo molitev in
prijateljstvo z
Bogom.

Evangelij 14. nedelje med letom, leto C, (Lk 10,1-12.17-20)
TisU čas je Gospod določil še drugih dvainsedemdeset in jih
poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor
je sam nameraval. Rekel jim je: »Žetev je obilna, delavcev pa
malo. Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na
svojo žetev. Pojdite! Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove.
Ne nosíte s seboj ne denarnice ne torbe ne sandal in
spotoma nikogar ne pozdravljajte! V katero koli hišo pridete,
recíte najprej: ›Mir tej hiši!‹ In če bo v njej sin miru, bo na
njem počival vaš mir; če pa ne, se mir povrne k vam. V UsU
hiši ostanite ter jejte in pijte, kar vam dajo, kajU delavec je
vreden svojega plačila. Ne hodíte iz hiše v hišo. V katero koli
mesto pridete in vas sprejmejo, jejte, s čimer vam
postrežejo. Ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in jim govorite:
›Približalo se vam je Božje kraljestvo.‹ V katero koli mesto pa
pridete in vas ne sprejmejo, pojdite na njegove ulice in
recíte: ›Tudi prah vašega mesta, ki se je prijel naših nog,
otresamo na vas, vendar védite, da se je približalo Božje
kraljestvo.‹ Povem vam: Sódomi bo na UsU dan laže kakor
temu mestu.«
Dvainsedemdesetéri so se veseli vrnili in govorili: »Gospod,
celo hudi duhovi so nam pokorni v tvojem imenu.« In rekel
jim je: »Gledal sem satana, ki je kakor blisk padel z neba.
Glejte, dal sem vam oblast stopaU na kače in škorpijone ter
na vsakršno sovražnikovo moč. In nič vam ne bo škodovalo.
Vendar se ne veselite nad tem, da so vam duhovi pokorni,
ampak se veselite, ker so vaša imena zapisana v nebesih.«
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OZNANILA od 8. - 14. 7. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek
8. 7.

8.00

za + Heleno Fric

Torek
9. 7.

19.00

za + Košakove
za + Jakoba in Marijo Acman in 2 brata

Sreda
10. 7.

8.00

za + Jožeta Jurko iz Malečnika

Četrtek
11. 7.

Sv. Benedikt, opat,
zavetnik Evrope

19.00

za + Pepco Turk (obletna)
za + Jožeta Češnovar in starše

Petek
12. 7.

Sv. Mohor in
Fortunat, mučenca

19.00

za + Ivana Gostečnik (obletna)
za + Faniko in Matevža Zavolovšek (obletna)

19.00

za + Špeh Zoﬁjo in Jožeta
za + Pepija Štrucl (30 dan)

15. NEDELJA MED
LETOM

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Vero Mejaš
za + Rogove in Benclnove

Sv. Mohor in
Fortunat, mučenca

17.00

za + Marijo Visočnik

8.45

za + MaUldo Čujež (30 dan)

Sobota
13. 7.
Nedelja
14. 7.
2019

ŠMIHEL
Petek
12. 7.

Nedelja
15. NEDELJA MED
14. 7. 2019 LETOM

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

