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GLASNIK
17. NEDELJA MED LETOM
Zaradi ukrepov ob epidemiji koronavirusa je
potrebno, da ob vsaki nedeljski sv. maši
zberemo telefonske številke prisotnih, vsaj
enega iz vsake družine. Tako lahko v primeru,
da je bil kdo izmed udeležencev okužen,
pristojni kontak>rajo vse udeležence.
Ob vhodu v cerkev so nastavljeni listki in
pisala, da lahko napišete svojo telefonsko
številko (brez imena in priimka) in jo oddate v
pripravljeno košaro. Te številke se morajo
hrani> 30 dni v zapr> kuver>, nato bodo
uničene.
------------------

Maše redno po urniku, v četrtek maše v
Šmihelu ne bo.
------------------

Krašenje župnijske cerkve v Mozirju:
Loke: 2. 8.; Lepa Njiva: 9. 8.; Ljubija: 16. 8.;
Radegunda: 23. 8.; Brezje: 30. 8. 2020.
------------------

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 bra> 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.
------------------

Za ministrante in otroške pevce se pripravlja
izlet. Starši ste prejeli obves>la, prosim da mi
sporočite, kako ste se odločili.
------------------

Prvo sv. obhajilo bo 13. 9. 2020. Starše
prvoobhajancev prosim, da prihajate v
počitnicah, kolikor ste doma in ne na dopustu z
otroci k nedeljski sv. maši. Enako velja za
birmance, s katerimi bomo obhajali sv. birmo
19. 9. 2020.

EVANGELIJ PO MATEJU (13,44-52)
Tis> čas je rekel Jezus množicam:
»Nebeško kraljestvo je podobno
zakladu, skritemu na njivi, ki ga je
nekdo našel in spet skril. Od veselja
nad njim je šel in prodal vse, kar je
imel, in kupil >sto njivo.
Nebeško kraljestvo je tudi podobno
trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde
en sam dragocen biser, gre in proda
vse, kar ima, in ga kupi.
Nadalje je nebeško kraljestvo
podobno mreži, ki jo vržejo v morje
in zajame ribe vseh vrst. Ko se
napolni, jo potegnejo na obrežje,
sedejo in odberejo dobre v posodo,
slabe pa poméčejo proč. Tako bo ob
koncu sveta: prišli bodo angeli in
ločili hudobne od pravičnih. Pahnili
jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in
škripanje z zobmi. Ste doumeli vse
to?«
Rekli so mu: »Smo.«
Tedaj jim je dejal: »Zato je vsak
pismouk, ki je postal učenec
nebeškega kraljestva, podoben
hišnemu gospodarju, ki prinaša iz
svojega zaklada novo in staro.«
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OZNANILA od 26. 7. — 2. 8. 2020
MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
26. 7. 2020

Ponedeljek
27. 7.

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

8.00

za + Antona Pikl (obletna)
za + Ljudmilo Završnik

19.00

za + Konečnik Viktorja in sestro Ivanko
za + Frančiško Herlah (8 dan)

8.00

za + Antonijo Brezovnik
za + Janeza Dimec

19.00

za + Mici Vajd in rodbino
za + Antona Mikek in starše Fužir
za + Jožefo Kotnik

sv. Gorazd,
Kliment in učenci
Cirila in Metoda

Torek
28. 7.
Sreda
29. 7.

sv. Marta,
svetopisemska
žena

Četrtek
30. 7.

Petek
31. 7.

sv. Ignacij Lojolski,
redovni
ustanovitelj

19.00

za + Ivana in Marijo Britovšek
za + Franca Kos
za + Podrižnik Alojza in Ivanko ter Pepco
Podvratnik

Sobota
1. 8.

sv. Alfonz Marija
Ligvorij, škof

19.00

za + Jozota Garić in Dušana hudarin
za + Škrubove in Olgo Rogel (obletna)
v dober namen

Nedelja
2. 8.
2020

18. NEDELJA MED
LETOM

7.00

za žive in pokojne župljane
za + Milico Skornšek (8 dan)

8.45

za + Ma>ldo Čujež (Šmihel)

10.00

za + Miha Blažič
za + Pavla Port (obletna)
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