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GLASNIK
15. NEDELJA MED LETOM
Maše redno po urniku.
------------------

Krašenje župnijske cerkve
v Mozirju:
Radegunda: 19. 7.; Brezje:
26. 7. 2020; Loke: 2. 8.;
Lepa Njiva: 9. 8.; Ljubija:
16. 8. 2020.
------------------

Maše redno po urniku,
razen v četrtek, ko
izjemoma maše ne v
Mozirju ne v Šmihelu ne
bo.
------------------

V okviru priprave na
Misijon 2020
pripravljamo z misijonarji
br. kapucini in s.
misijonarkami duhovno
obnovo za mozirske in
šmihelske župljane, ki bo
v Kančevcih od petka, 25.
do nedelje, 27.
septembra 2020.
Tja bomo odšli skupaj z
avtobusom, v teh 2
dnevih pa se bomo skupaj
z braK in sestrami
misijonarkami duhovno
poglabljali in v molitvi
pripravljali na misijon.
DUHOVNA OBNOVA JE
NAMENJENA VSEM.
Kdor bi bil zainteresiran,
naj sporoči župniku do
konca avgusta.
Upajmo, da bo
zdravstvena situacija do
takrat pod kontrolo.

EVANGELIJ PO MATEJU (13,1-23)
TisK dan je šel Jezus iz hiše in sédel kraj jezera. Pri njem so
se zbrale velíke množice, tako da je stopil v čoln in sédel,
vsa množica pa je stala na obrežju. Takrat jim je veliko
povedal v prilikah. Dejal je: »Sejalec je šel sejat. Ko je sejal,
je nekaj semena padlo ob pot. Priletele so pKce in ga
pozobale. Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo
veliko prsK. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje.
Ko pa je sonce vzšlo, ga je ožgalo, in ker ni imelo korenine,
se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje in trnje je
zrastlo ter ga zadušilo. Druga semena pa so padla na dobro
zemljo in so dajala sad: eno stotérnega, drugo
šestdesetérnega in spet drugo tridesetérnega. Kdor ima
ušesa, naj posluša!«
…
Poslušajte torej pomen prilike o sejalcu. K vsakemu, ki
posluša besedo kraljestva in je ne razume, pride zlodej in
mu ugrabi, kar je vsejano v njegovo srce. Ta človek je KsK, ki
je vsejan ob poK. Na kamnita tla pa je vsejan KsK, ki
posluša besedo in jo takoj z veseljem sprejme, a nima v sebi
korenine, ampak je nestanoviten. Ko nastane zaradi besede
sKska ali preganjanje, se takoj pohujša. Med trnje vsejan pa
je KsK, ki posluša besedo, toda posvetna skrb in zapeljivost
bogastva zadušita besedo in postane nerodovitna. V dobro
zemljo vsejan pa je KsK, ki posluša besedo in jo tudi doume.
Ta zares obrodi in daje sad: eden stotérnega, drugi
šestdesetérnega in spet drugi tridesetérnega.«
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OZNANILA od 12. - 19. 7. 2020
MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
12. 7. 2020

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

Ponedeljek
13. 7.

8.00

za zdravje
za + Jožeta Mikek

Torek
14. 7.

19.00

za + starše Belak in Plešnik
za + Marijo in Ivana Žuntar (obletna)

8.00

za + Dragota Možic
za + Vido Bele

Sreda
15. 7.

15. NEDELJA MED
LETOM

sv. Bonaventura,
škof

Četrtek
16. 7.

ni maše

Petek
17. 7.

19.00

za + Ivana Remic (obletna)
za + Maksa Petrin in krisKno Dobelšek
za + Antona Sedovšek

Sobota
18. 7.

19.00

za + Štefana Tasić
za + Danija Grudnik (obletna)
za + Francija Pečnik (obletna)

7.00

za žive in pokojne župljane

8.45

v zahvalo za 20 let zakona (Šmihel)
za + Gostečke starše (obletna za mamo)

10.00

za + Vrabčeve in mamo (obletna)
za + Jožefa Mavrič
za + Jožefo Usar

Nedelja
19. 7.
2020

16. NEDELJA MED
LETOM

