ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL

20/06/2021
M: 031461700

www.zupnija-mozirje.si

GLASNIK
12. NEDELJA MED LETOM
Maše redno po urniku, razen v ponedeljek,
ko bo sv. maša izjemoma ob 7.30 zjutraj.
------------------

V četrtek je praznik Rojstva Janeza
Krstnika. Sv. maša bo v Mozirju ob 19h.
------------------

V petek obhajamo državni praznik Dan
državnos>, ko praznujemo 30 let
samostojne in neodvisne Republike
Slovenije.
- v Mozirju bomo obhajali mašo ob 19h.
- na Mozirski planini bomo ob kapeli
Jezusa Dobrega PasFrja obhajali sv. mašo
ob 12h. Pri maši bo tudi blagoslov za
našo državo in vse, ki v njej prebivamo.
Darovi, ki jih boste darovali na planini
(nabirka) je namenjena za obnovo
Mozirske koče. Prosimo za lepo vreme.
------------------

Krašenje župnijske cerkve Mozirje:
27. 6. - Brezje
------------------

Oratorij v Mozirju bo od 28. 6. do 2. 7.
2021. Program, vse informacije in prijave
so možne preko župnijske spletne strani.
------------------

Oratorij v Šmihelu bo od 4. - 8. 8. 2021.
Prispevek staršev je 15€ po otroku in v
dogovoru za večje družine. Prijave pri
Mariji Rozoničnik.
------------------

V mesecu juniju bomo pristopili k nujni
obnovi fasade na župnišču v Mozirju.
Obvezno je potrebno čimprej obnoviF
okna in vrata, vse lesene dele torej, prav
tako urediF zidke pod streho, predvsem na
severni strani je fasada tudi že črna zaradi
delovanja vremena. Še veliko drugih stvari
je potrebno urediF, zato je delo zaupano
podjetju LIMA. Predvidena vrednost del je
nekaj nad 11.000 €.
Prosim za vaš dar, ki ga lahko prinesete v
župnišče ali nakažete na župnijski
TRR: Nova LB d.d. 02426 – 0253716450
Bog povrni vsem za darove.

IZ SV. EVANGELIJA PO MARKU
(Mr 4,35-41)
Ko se je FsF dan zvečerilo, je rekel Jezus
svojim učencem: »Prepeljímo se na drugo
stran!« Ko so odslovíli množico, so ga vzeli s
seboj v čolnu, v katerem je bil. Tudi drugi čolni
so pluli z njim. Nastal je velik vihar in valovi so
pljuskali v čoln, tako da je bil že poln vode. On
pa je bil na krmi in je spal na blazini. Zbudili so
ga in mu rekli: »Učitelj, F ni mar, da se
potapljamo?« In vstal je, zapréFl vetru in rekel
morju: »UFhni! Molči!« In veter se je polegel
in nastala je globoka Fšina. Njim pa je rekel:
»Kaj ste strahopetni? Ali še nimate vere?«
Prevzel jih je velik strah in spraševali so se:
»Kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter
in morje?«
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OZNANILA od 20. — 27. 6. 2021
združena župnija MOZIRJE - ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
20. 6. 2021

7.00

za žive in pokojne župljane

8.45

za + Marijo Gostečnik (Šmihel)

10.00

za prvoobhajance in družine
za + Mirkota Sedovšek (obletna)
za + Krpuhove
za + Vrhovnik Ivana (obletna)

7.30

za + Alojzijo Stenšak
za + Alojza Pečnik

Torek
22. 6.

19.00

za + sorodnike
za + Ivana in Marijo Britovšek

Sreda
23. 6.

8.00

za + Anico Kerznar in Terezijo Dimec
za + starše Napotnik, Urbanc in moža Petra
(obletna)

Ponedeljek
21. 6.

12. NEDELJA MED
LETOM

sv. Alojzij Gonzaga,
redovnik

Četrtek
24. 6.

ROJSTVO JANEZA
KRSTNIKA, slovesni
praznik

19.00

za + KrisFno Kocjanc (30 dan)
za + Adolfa Šincek (8 dan)

Petek
25. 6.

Dan državnosF,
državni praznik

12.00

za + Ivana Verbuč in Rozalijo
za domovino (Mozirska planina)

19.00

za + Ano Brezovnik
za zdravje in mir v družini

19.00

za + Antona in Marijo Reberšak (obletna)
za + Frančiško in Matevža Zavolovšek
za + Heleno Brezovnik (8 dan)

7.00

za žive in pokojne župljane

8.45

za + Franca Kramer (obletna) (Šmihel)

10.00

za + Stanko Trap
za + Mihaela Hrastnik
za + Antona Pikl

Sobota
26. 6.

Nedelja
27. 6.
2021

13. NEDELJA MED
LETOM

