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

Prvi petek, obisk bolnikov.
Češčenje uro pred sv.
mašo. Četrtek pred prvim
petkom molimo za nove
duhovne poklice.
---------------

Krašenje župnijske cerkve:
4. 8. – Mozirje; 11. 8. –
Loke; 18. 8. – Lepa Njiva;
25. 8 . – Ljubija; 1. 9. –
Radegunda; 8. 9. – Brezje.
---------------

Oratorij bo v Šmihelu pa od
1. – 3. 8. 2019.
---------------

Delavnice Karitas bodo od
12. - 14. 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 poglobiV
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
popeljaV udeleženca korak
za korakom v globjo
molitev in prijateljstvo z
Bogom.

Evangelij 17. nedelje med letom, leto C
(Lk 11,1-13)
Nekoč je Jezus na nekem kraju molil. Ko je nehal, mu
je eden izmed njegovih učencev dejal: »Gospod, naúči
nas moliV, kakor je tudi Janez naúčil svoje učence.«
Rekel jim je: »Kadar mólite, recite: Oče! Posvečeno
bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo. Naš vsakdanji
kruh nam dajaj od dne do dne in odpúsV nam naše
grehe, saj tudi mi odpuščamo vsakomur, ki nam je
dolžan, in ne daj, da pademo v skušnjavo!«
In rekel jim je: »Kdo izmed vas, ki ima prijatelja, bo
prišel opolnoči k njemu in mu rekel: ›Prijatelj, posodi
mi tri hlebe kruha, kajV k meni je s potovanja prišel
prijatelj in mu nimam s čim postreči,‹ in mu bo oni
znotraj odgovóril: ›Ne nadleguj me! Vrata so že zaprta
in moji otroci z menoj v postelji, ne morem vstaV in V
daV.‹ Povem vam: Če ne bo vstal in mu dal zato, ker je
njegov prijatelj, bo vstal zaradi njegove nadležnosV in
mu dal, kolikor potrebuje.
Tudi jaz vam pravim: Prosíte in vam bo dano! Iščite in
boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! KajV vsak,
kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se
mu bo odprlo.
Ali je med vami oče, ki bo dal svojemu sinu kačo, če ga
bo prosil za ribo? Ali mu bo dal škorpijona, če ga bo
prosil za jajce? Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajaV
svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški
Oče dal Svetega Duha VsVm, ki ga prosijo.«
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OZNANILA od 29. 7. - 4. 8. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek Sv. Marta, svetopis.
29. 7.
žena

8.00

za + Marijo Tratnik
po namenu

Torek
30. 7.

19.00

za + Marjana Blatnik (8 dan)
za + Danija Grudnik (8 dan)

Sreda
31. 7.

Sv. Ignacij Lojolski,
red. ustanovitelj

8.00

za + Franca Trogar
po namenu

Četrtek
1. 8.

Sv. Alfonz Marijo
Ligvorij, škof

19.00

za nove duhovne poklice
za + starše Škruba in Olgo Rogel (obletna)
za + Urbančeve starše, marVna, Toneta in Petra

Petek
2. 8.

Prvi petek

19.00

v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Rajkota Prepadnik (obletna)
za + Staneta Jurkovnik

19.00

za + Pavla Port (obletna) in Krpuhove
za + Ano Jakopin in Kosove iz Brda

7.00

za žive in pokojne župljane
za + Janeza in Štejo Ugovšek

10.00

za + Franca Vidic (obletna)
za + Ivana in Marijo Britovšek

Sobota
3. 8.
Nedelja
4. 8.
2019

18. NEDELJA MED
LETOM

ŠMIHEL
Petek
2. 8.

Prvi petek

17.00

za + Angelo Hudej

Nedelja
4. 8. 2019

18. NEDELJA MED
LETOM

8.45

za + Lenco in Micko Rozoničnik

Posebne sv. maše v poletju 2019:
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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