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

Krašenje župnijske
cerkve: 25. 8 . –
Ljubija; 1. 9. –
Radegunda; 8. 9. –
Brezje; 15. 9. –
Mozirje; 22. 9. –
Loke; 29. 9. – Lepa
Njiva.
---------------

Vabljeni na
Delavnice molitve
in življenja (Dmž), ki
bodo 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
poglobiL 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
popeljaL
udeleženca korak za
korakom v globjo
molitev in
prijateljstvo z
Bogom.

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 38,4-6.8-10)
Tiste dni so višji uradniki rekli kralju: »Tega človeka, Jeremija, je
treba usmrLL, ker slabí roke vojakov, ki so še ostali v tem
mestu, in vseh ljudi, ko jim govorí take besede. Saj ta človek ne
išče blaginje za to ljudstvo, ampak nesrečo.« Kralj Sedekíja je
rekel: »Glejte, v vaših rokah je. Kralj vam ne more ničesar
odreči.« Vzeli so torej Jeremija in ga vrgli v kapníco králjevega
sina Malkijája, ki je bila v stražnem dvoru. SpusLli so ga vanjo
po vrveh. V kapníci pa ni bilo vode, temveč blato; tako se je
Jeremija pogreznil v blato.
Ébed Méleh iz kraljéve hiše je šel in rekel kralju, ki se je mudil
pri Benjaminovih vraLh: »Moj gospod kralj, grdo so ravnali L
možje v vsem, kar so storili s prerokom Jeremijem, ko so ga
vrgli v kapníco, da bo tam umrl za lakoto, saj v mestu ni več
kruha.« Tedaj je kralj ukazal Kušíjcu Ébed Mélehu, rekoč:
»Vzemi od tod s seboj trideset mož in potegni preroka Jeremija
iz kapníce, preden umre.«
Evangelij 20.nedelje med letom, leto C
(Lk 12,49-53)
TisL čas je Jezus rekel svojim učencem: »Prišel sem, da vržem
ogenj na zemljo, in kako želim, da bi se že razplamtel! Moram
pa prejeL krst in v kakšni sLski sem, dokler se to ne dopolni!
Mislite, da sem prišel na zemljo prinašat mir? Ne, vam rečem,
ampak razdeljenost. Odslej bo namreč v eni hiši pet
razdeljenih: trije proL dvema in dva proL trem; razdelili se
bodo: Oče proL sinu in sin proL očetu; maL proL hčeri in hči
proL materi; tašča proL svoji snahi in snaha proL tašči.«
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OZNANILA od 18. - 25. 8. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek
19. 8.

8.00

za + Jakoba in Marijo Tratnik
za + Vinkota Gnader

Torek
20. 8.

Sv. Bernard, opat

19.00

za + starše Prislan (obletna za očeta)
za + Tilko in Pavla Urh

Sreda
21. 8.

Sv. Pij X, papež

8.00

za + Ločičke starše in Vinkota Gnader
za + KrisLno Zlovše

Četrtek
22. 8.

Devica Marija
Kraljica

19.00

za + KrisLno in Jožeta Vačovnik
za + Antona Brinjovc

19.00

za + Lemeževe in Rafota Šolar
za + Karla in Ano Irman

Petek
23. 8.
Sobota
24. 8.

Sv. Jernej, apostol
praznik

19.00

za + Vero in Mirkota Praprotnik
za + Marijo Rajter
za + Zoﬁjo Špeh

Nedelja
25. 8.
2019

21. NEDELJA MED
LETOM

7.00

za žive in pokojne župljane
za + Marijo in Franca Krajnc

10.00

za + Marijo Mavrič

17.00

za + Frančiško Leskovšek

8.45

za + Potočnikove in Verbučeve
za + Lovrota in Marijo Goličnik

ŠMIHEL
Petek
23. 8.
Nedelja
25. 8.

21. NEDELJA MED
LETOM

Tema današnje božje besede je težko sprejemljiva. Resnično religioznim, globoko duhovnim
ljudjem se bo vedno nasprotovalo. Logika te misli je v tem, da živimo v pokvarjenem svetu,
ki je obrnjen na glavo. Ko nekdo, kot prerok, pride in pove resnico, mislimo, da je neumen in
nevaren. Prerok Jeremija, čeprav samo glasnik božje besede, se je zdel ljudem tako nevaren,
da so ga preganjali in ga večkrat skoraj usmrLli, na koncu pa je umrl kot begunec v Egiptu.
Kljub temu je izpolnjeval svoje nesrečno poslanstvo, v zvestobi Bogu, do bridkega konca.
Jezusova beseda danes hoče zažgaL in upepeliL pokvarjenost sveta. Njegov odnos nikoli ni
bil komformizem, torej, za ljubi mir in ugodnosL tuliL v isL rog z vsemi ostalimi. Čeprav nam
je ta ideja težka, pa je Svetopisemska: ljubiL pomeni želeL drugim dobro. Torej, ljubiL
vključuje tudi strastno nasprotovanje zlu, ki deluje v drugih. Ljubezen torej uničuje napačna
pravila in oblike skupnosL zato, da bi živeli prav in oblikovali prave odnose in skupnosL.
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