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

Naslednjo nedeljo, 11.
8., praznujemo
Radegunško nedeljo. Sv.
maša bo pri sv.
Radegundi ob 10h.
---------------

Delavnice Karitas: 12. –
14. 8. 2019. Prijavnice
so v župnijski cerkvi.
---------------

Krašenje župnijske
cerkve: 11. 8. – Loke;
18. 8. – Lepa Njiva; 25. 8
. – Ljubija; 1. 9. –
Radegunda; 8. 9. –
Brezje; 15. 9. – Mozirje.
---------------

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 poglobiS 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
popeljaS udeleženca
korak za korakom v
globjo molitev in
prijateljstvo z Bogom.

Evangelij 18. nedelje med letom, leto C
(Lk 12,13-21)
TisS čas je nekdo iz množice rekel Jezusu: »Učenik, reci
mojemu bratu, naj deli z menoj dediščino!« On pa mu je
odvrnil: »Človek, kdo me je postavil za sodnika ali delivca
čez vaju?« In rekel jim je: »Glejte in varujte se vsake
lakomnosS; zakaj življenja nima nihče iz obilice svojega
premoženja.«
Povedal pa jim je to priliko: »Nekemu bogatemu človeku
je polje dobro obrodilo. Premišljal je sam pri sebi: ›Kaj
naj počnem, ko nimam kam spraviS svojih pridelkov?‹ In
rekel je: ›Tole bom storil: podrl bom svoje žitnice ter
postavil večje in tam bom spravil vso pšenico in svoje
blago. In rekel bom svoji duši: Duša moja, veliko blaga
imaš, spravljenega za veliko let; počivaj, jej, pij in bodi
dobre volje!‹ Toda Bog mu je rekel: ›Neumnež, to noč
bodo tvojo dušo terjali od tebe, kar pa si spravil, čigavo
bo?‹
Tako je s SsSm, ki si nabira zaklade, pa ni bogat v Bogu.«
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OZNANILA od 4. - 11. 8. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek
5. 8.
Torek
6. 8.

JEZUSOVA
SPREMENITEV NA
GORI, praznik

Sreda
7. 8.

8.00

za + Butejevo Ivanko
za + Antona Belak
za varno pot

19.00

za + Pepija Štrucl
za + Frančiško Brezovnik (obletna)

8.00

v čast Svetemu Duhu
za + Jožeta Fric

Četrtek
8. 8.

Sv. Dominik,
duhovnik

19.00

za + Miha Blažič in starše
za + Prislanove in Tiršek Terezijo (obletna)

Petek
9. 8.

Sv. Terezija
Benedikta od križa,
mučenka

19.00

za + Vero Mejaš
za + starše Fužir Antona Mikek (obletna)

Sobota
10. 8.

Sv. Lovrenc, diakon

19.00

za + Marijo Vipavc
za + dr. Franca Širko in starše
za + Markota Draženovič

Nedelja
11. 8.
2019

19. NEDELJA MED
LETOM

7.00

za žive in pokojne župljane
za + Janeza in Marijo Urbanc in + Koroščevce

10.00

za + Marijo Rajter (30 dan)
za + Elizabeto Rajšter

17.00

za + Fortunata in Marijo Visočnik

10.00

za + Kebrove
(sv. Radegunda)

ŠMIHEL
Petek
9. 8.

Sv. Terezija
Benedikta od križa,
mučenka

Nedelja
19. NEDELJA MED
11. 8. 2019 LETOM
Posebne sv. maše v poletju 2019:

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

