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GLASNIK
SV. CIRIL IN METOD, SLOVANSKA APOSTOLA
Maše redno po urniku.
------------------

Krašenje župnijske cerkve
v Mozirju:
- Ljubija: 12. 7.;
Radegunda: 19. 7.; Brezje:
26. 7. 2020; Loke: 2. 8.;
Lepa Njiva: 9. 8. 2020.
------------------

Naslednjo nedeljo maše
redno ob 7h in 10h v
Mozirju in ob 8.45 v
Šmihelu. V četrtek maše v
Šmihelu ne bo.
------------------

Prvo sv. obhajilo: 13. 9.
2020 ob 10h v Mozirju.
------------------

Sv. birma: 19. 9. 2020 ob
10h v Mozirju.
------------------

Obhajanje 10. obletnice
nove maše p. Tonija
Brinjovca: 20. 9. 2020 ob
10h v Mozirju.
------------------

Šmihelska nedelja: 27. 9.
2020 ob 9h v Šmihelu.
------------------

Obhajanje poročnih
jubilejev - 1, 5, 10, 15, …
50 in več let zakona: 4. 10.
2020 ob 15h v Mozirju.

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (34,11-16)
Tako govori Gospod Bog: Glej, jaz sam bom skrbel za svoje
ovce in bom gledal nanje. Kakor pasSr gleda na svojo
čredo, ko je med svojimi razkropljenimi ovcami, tako bom
tudi jaz pogledal na svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev,
kamor so se razkropile oblačnega in temnega dne.
Pripeljem jih izmed ljudstev in zberem jih iz dežel ter
privedem v njihovo deželo. Pasel jih bom po Izraelovih
gorah, po dolinah in po vseh naseljih v deželi. Na dobri
paši jih bom pasel; na Izraelovih gorskih višinah bodo
njihovi pašniki. Tam bodo počivale na ljubkem pašniku;
imele bodo obilno pašo na Izraelovih gorah.
Jaz sam bom pasel svoje ovce in jaz jim bom nudil
počitek, govori vsemogočni Gospod. Izgubljene poiščem,
razkropljene pripeljem nazaj, ranjene obvežem, bolne
pokrepčam, zdrave in krepke obvarujem. Pasel jih bom,
kakor je prav.
EVANGELIJ PO JANEZU (10,11-16)
TisS čas je Jezus govoril: Jaz sem dobri pasSr. Dobri pasSr
da svoje življenje za ovce. Najemnik in SsS, ki ni pasSr in
ovce niso njegove, ko vidi, da prihaja volk, ovce pusS in
zbeži – in volk jih pograbi in razkropi –, ker je najemnik in
za ovce ni v skrbeh. Jaz sem dobri pasSr in poznam svoje
in moje poznajo mene, kakor mene pozna Oče in jaz
poznam Očeta; in svoje življenje dam za ovce. Še druge
ovce imam, ki niso iz tega hleva; tudi Sste moram
pripeljaS; poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en
pasSr.
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OZNANILA od 5. - 12. 7. 2020
MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
5. 7. 2020

SV. CIRIL IN
METOD, škofa
slovesni praznik

7.00

za žive in pokojne župljane
za + Zg. Udovske in Kavčičeve (obl. za Romana)

8.45

za + sestro klariso Roziko (Šmihel)

10.00

za + Pepco Turk (obletna)
za + Jožeta Češnovar in starše
za + Antona Reberšak (8 dan)

Ponedeljek
6. 7.

8.00

za + Hriberšekove - Jurjeve iz Preseke
za + Jožefa Ježovnik

Torek
7. 7.

19.00

za + Širkotove in mamo (obletna)
za + Mirkota Breznik

Sreda
8. 7.

8.00

v dober namen
za + Franca Trogar

Četrtek
9. 7.

17.00

za + Kebrove (Šmihel)

19.00

za + p. dr. Leopolda Grčarja
za + Marijo Tratnik (obletna)

Petek
10. 7.

19.00

za + Franca Goličnik (30 dan)
v zahvalo za srečno vrniotev
za zdravje nečakinje

Sobota
11. 7.

sv. Benedikt, opat,
zavetnik Evrope

19.00

za + Ivana, starše in brate Germadnik
za + duhovnika Franca Časl
za+ Rosensteinove in Ropove

Nedelja
12. 7.
2020

15. NEDELJA MED
LETOM

7.00

za žive in pokojne župljane
za + Zoﬁjo Špeh (obletna)

8.45

za + Konečke (Šmihel)

10.00

za + Marijo Rajter (obletna)
za + Danija Grudnik
za + Marijana Blatnik
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