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GLASNIK
19. NEDELJA med LETOM
Delavnice Karitas bodo v tem
tednu, od ponedeljka, 12. do
srede, 14. 8. vsak dan od 9h –
12h. Učili se bomo angleško,
špansko, imeli bomo mizarsko
delavnico, vrtnarsko
delavnico, šivalnico (iz starega
novo), športne igre, romarski
pohod, skritega prijatelje in še
in še ... Vabljeni.
---------------

V četrtek, 15. 8., obhajamo
zapovedani praznik
Marijinega vnebovzetja. Maše
bodo, kot ponavadi ob 7.00 v
Mozirju, ob 8.45 v Šmihelu, ob
10.00 pri sv. Roku na Brezju,
ob 12.00 na Mozirski planini in
ob 19.00 ponovno pri sv. Roku
na Brezju, kjer zaključimo
slavje s peMmi litanijami
Matere Božje in slovesnim
blagoslovom z Najsvetejšim.
---------------

V petek, 16. 8. obhajamo god
sv. Roka. Romarske sv. maše
so pri sv. Roku na Brezju ob
7.00, 10.00 in ob 19.00. Ta
dan v Mozirju v župnijski
cerkvi ni sv. maše.
---------------

V nedeljo, 18. 8. bo sv. maša v
Šmihelu ob 12.00. Po maši bo
pred cerkvijo blagoslov
traktorjev. Pripeljite traktor ali
s seboj prinesite ključe od
vašega traktorja.
---------------

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

Evangelij 19. nedelje med letom, leto C
(Lk 12,32-48)
TisM čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ne boj se,
mala čreda, kajM vaš Oče je sklenil, da vam dá
kraljestvo. Prodajte svoje premoženje in dajte
vbogajme. Naredite si mošnje, ki ne ostarijo, neizčrpen
zaklad v nebesih, kamor se tat ne približa in kjer molj
ne razjeda. Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše
srce. Vaša ledja naj bodo opasana in sveMlke prižgane,
vi pa bodite podobni ljudem, ki čakajo, kdaj se bo
njihov gospodar vrnil s svatbe, da mu odprejo takoj, ko
pride in potrka. Blagor MsMm služabnikom, ki jih bo
gospodar ob svojem prihodu našel budne! Resnično,
povem vam: Opasal se bo in jih posádil za mizo.
Pristopil bo in jim stregel. In če pride ob drugi ali tretji
nočni straži in jih najde takó, blagor jim! Védite pa: Če
bi hišni gospodar vedel, ob kateri uri pride tat, ne bi
púsMl vlomiM v svojo hišo. Tudi vi bodite pripravljeni,
kajM ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov.«
Peter je rekel: »Gospod, ali pripoveduješ to priliko za
nas ali za vse?« Gospod je dejal: »Kdo je torej zvesM in
preudarni oskrbnik, ki ga bo gospodar postavil nad
svojo služinčad, da ji odmeri hrano ob pravem času?
Blagor Mstemu služabniku, ki ga bo njegov gospodar
ob prihodu našel, da tako dela! Resnično, povem vam:
Čez vse svoje premoženje ga bo postavil. Če pa ta
služabnik reče v svojem srcu: ›Moj gospodar zamuja s
svojim prihodom‹ in začne pretepaM hlapce in dekle,
pojedaM, popivaM in se upijanjaM, bo gospodar tega
služabnika prišel ob dnevu, ko ga ne pričakuje, in ob
uri, za katero ne ve; presekal ga bo na dvoje in mu dal
delež z neverniki. KajM MsM služabnik, ki spozna voljo
svojega gospodarja, a ničesar ne pripravi in ne dela po
njegovi volji, bo hudo
tepen. TisM pa, ki je ne
spozna in stori kaj takega,
kar zasluži udarce, bo malo
tepen. Od vsakega, ki mu
je bilo veliko dano, se bo
veliko zahtevalo, in komur
so veliko zaupali, bodo od
njega toliko več terjali.«
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OZNANILA od 11. - 18. 8. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek
12. 8.

8.00

za + Skornškove
za + Nežo in Jožeta Puncer

Torek
13. 8.

sv. Radegunda,
redovnica

19.00

za + Marijo Deleja in + Kobalove
za + Mirkota Breznik
za + Vida Marolt in Tomaža

Sreda
14. 8.

Sv. Maksimilijan
Kolbe, mučenec

8.00

za + Vinkota Port (obletna)
v zahvalo Antonu MarMnu Slomšku za zdravje

Četrtek
15. 8.

MARIJINO
VNEBOVZETJE,
slovesni in
zapovedani praznik

7.00

za žive in pokojne župljane
za + Marijo in Mirkota Tratnik

10.00

za + Ivanko Goličnik
(sv. Rok - Brezje)
za + 2 Franca in Ano Praprotnik
(sv. Rok - Brezje)

19.00
Petek
16. 8.

Sv. Rok

7.00
10.00
19.00

Sobota
17. 8.

za + Marijo Gregorc
(sv. Rok - Brezje)
za + starše Podlesnik in sestro Verono
(sv. Rok - Brezje)
za + Savinekove iz Brezja
(sv. Rok - Brezje)

19.00

za + Danija Grudnik (30 dan)
za + Jerneja, Frančiško in Ivanko Mikek

20. NEDELJA MED
LETOM

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Marjana Blatnik
za + Alojza Kovač

Četrtek
15. 8.

MARIJINO
VNEBOVZETJE,
slovesni in
zapovedani praznik

8.45

za + MaMldo Čujež

12.00

za + Jožeta Mikek (8 dan)
(Jezus Dobri PasMr - Mozirska planina)

Nedelja
18. 8.

20. NEDELJA MED
LETOM

12.00

za + Marijo Gostečnik
(po maši blagoslov traktorjev)

Nedelja
18. 8.
2019

ŠMIHEL

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 poglobiM 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 popeljaM
udeleženca korak za korakom v globjo molitev in prijateljstvo z Bogom.
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