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GLASNIK
18. 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.
V nedeljo je radegunška nedelja. Maša bo pri
sv. Radegundi ob 10h uri. v Šmihelu in v
Mozirju ob 10h maše ne bo.
------------------

Za ministrante in otroške pevce pripravljamo
letovanje v zadnjem tednu avgusta. Prijavite se
čimprej.
------------------

Krašenje župnijske cerkve v Mozirju:
Lepa Njiva: 9. 8.; Ljubija: 16. 8.; Radegunda: 23.
8.; Brezje: 30. 8.; Loke: 6. 9. 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.
------------------

Prvo sv. obhajilo bo 13. 9. 2020. Starše
prvoobhajancev prosim, da prihajate v
počitnicah, kolikor ste doma, z otroci k
nedeljski sv. maši. Enako velja za birmance.

EVANGELIJ PO MATEJU (14,13-21)
Tis> čas je Jezus slišal za smrt Janeza
Krstnika in se je v čolnu umaknil od
tam v samoten kraj, sam zase.
Množice pa so to izvedele in šle iz
mest peš za njim. Ko se je izkrcal, je
zagledal veliko množico. Zasmilili so
se mu in ozdravil je njihove bolnike.
Ko se je zvečerilo, so stopili k njemu
učenci in rekli: »Samoten je ta kraj in
ura je že pozna; odpús> množice, da
gredo v vasi in si kupijo hrano.« Jezus
pa jim je rekel: »Ni jim treba odi>. Vi
jim dajte jes>!« Rekli so mu: »Tukaj
imamo samo pet hlebov in dve ribi.«
Dejal jim je: »Prinesite mi jih sem!«
In vêlel je ljudem, naj sedejo po travi,
vzel >s>h pet hlebov in dve ribi, se
ozrl v nebo, jih blagoslôvil, razlomil
hlebe in jih dal učencem, učenci pa
množicam. Vsi so jedli in se nasi>li
ter pobrali koščke, ki so ostali,
dvanajst polnih košar. Teh pa, ki so
jedli, je bilo okrog pet >soč mož, brez
žená in otrok.
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OZNANILA od 2. — 9. 8. 2020
MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
2. 8. 2020

18. NEDELJA MED
LETOM

Ponedeljek
3. 8.

Torek
4. 8.

sv. Janez Marija
Vianney, duhovnik

Sreda
5. 8.
Četrtek
6. 8.

JEZUSOVA
SPREMENITEV NA
GORI, praznik

Petek
7. 8.

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)

8.00

Antonu Mar>nu Slomšku v zahvalo in za
zdravje
za srečen porod

19.00

za + Anćko in Franca Rop
za + Ivana Vrhovnik (8 dan)

8.00

na čast Svetemu Duhu
za + Antona Belak

19.00

za + Franca Pečnik
za + sodelavce kemije Ljubija
za + Terezijo Breznik

19.00

v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Rajkota Prepadnik
za + Staneta Jurkovnik

Sobota
8. 8.

sv. Dominik,
redovni
ustanovitelj

19.00

za + starše Mežnar (obletna)
za + Janžovnik Terezijo (8 dan)
za + Stanislava Zajc

Nedelja
9. 8.
2020

19. NEDELJA MED
LETOM

7.00

za žive in pokojne župljane
za + Ivana Glušič

Radegunška
nedelja

10.00

za + Jožeta Mikek (Radegunda)

