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GLASNIK
16. NEDELJA MED LETOM
Maše redno po urniku, v
četrtek maše v Šmihelu
ne bo.
------------------

Krašenje župnijske cerkve
v Mozirju:
Brezje: 26. 7. 2020; Loke:
2. 8.; Lepa Njiva: 9. 8.;
Ljubija: 16. 8.;
Radegunda: 23. 8. 2020.
------------------

Naslednja nedelja je
Krištofova, blagoslov
šoferjev in avtomobilov. K
maši prinesite s seboj
ključe vseh svojih
avtomobilov, motorjev, …
------------------

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 braM 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 (13,24-43)
TisM čas je Jezus povedal množicam priliko. Rekel je:
»Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal
dobro seme na svoji njivi. Medtem ko so ljudje spali, je
prišel njegov sovražnik, zasejal ljuljko med pšenico in odšel.
Ko je setev zrastla in šla v klasje, se je pokazala tudi ljuljka.
Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli: ›Gospod, ali nisi
posejal dobrega semena na svoji njivi? Od kod torej ljuljka?‹
Dejal jim je: ›Sovražnik je to storil.‹ Služabniki pa so mu
rekli: ›Hočeš torej, da gremo in jo poberemo?‹ ›Nikakor,‹ je
dejal, ›da morda med pobiranjem ljuljke ne izpulite z njo
vred tudi pšenice. Pus]te, naj oboje skupaj raste do žetve.
Ob času žetve pa porečem žanjcem: Zberíte najprej ljuljko
in jo povežíte v snope, da jo sežgemo, pšenico pa spravite v
mojo žitnico.‹«
…
Tedaj je odpúsMl množice in šel v hišo. Njegovi učenci so
pristopili k njemu in rekli: »Razlôži nam priliko o ljuljki na
njivi.« Odgovóril je in rekel: »Sejalec dobrega semena je Sin
človekov. Njiva je svet. Dobro seme so sinovi kraljestva,
ljuljka pa sinovi hudiča. Sovražnik, ki jo je zasejal, je hudič.
Žetev je konec sveta, žanjci pa so angeli. Kakor torej
pobirajo ljuljko in jo sežigajo v ognju, tako bo ob koncu
sveta. Sin človekov bo poslal svoje angele in pobrali bodo iz
njegovega kraljestva vse, kar je v spoMko, in Mste, ki delajo
krivico. Vrgli jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje
z zobmi. Takrat bodo pravični sveMli kakor sonce v kraljestvu
svojega Očeta. Kdor ima ušesa, naj posluša.«
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OZNANILA od 19. - 26. 7. 2020
MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
19. 7. 2020

16. NEDELJA MED
LETOM

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

Ponedeljek
20. 7.

8.00

za + Petra Žehelj
za + Pavla Dobovišek

Torek
21. 7.

19.00

za + Antonijo Forštner
za + Ano Rampre

Sreda
22. 7.

SV. MARIJA
MAGDALENA, SP
žena, praznik

8.00

za + Antona Robida
za + Mileno Deleja

Četrtek
23. 7.

SV. BRIGITA,
sozavetnica
Evrope, praznik

19.00

za + Ivana Škruba, Lizo in Faniko (obletna)
za + Hrastnik Jožeta in Marijo (obletna)
za + Ljudmilo Rakun (8 dan)

19.00

za + Jožefo Korošec
za + Matevža in Faniko Zavolovšek (obletna)
za + Čoparjeve, Jakoba in Marijo (obletna)

Petek
24. 7.

Sobota
25. 7.

SV. JAKOB
STAREJŠI, apostol,
praznik

19.00

za + Antona Reberšak (30 dan)
za + Uranker Filipa, Antona in Marinko
za + Ježovnik Jožeta (obletna) in + Franciske in
Napotnikove

Nedelja
26. 7.
2020

17. NEDELJA MED
LETOM

7.00

za + Ano Praprotnik
za + Anico Čretnik

Krištofova nedelja

8.45

za + Marijo Gostečnik in starše (Šmihel)

10.00

za žive in pokojne župljane
za + Ano in Antonijo Orel
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