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GLASNIK
13. NEDELJA MED LETOM

Maše redno po urniku.
------------------

Krašenje župnijske cerkve
Mozirje 4. 7.: Loke
------------------

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.
------------------

Hvala vsem, ki darujete za
obnovo fasade na župnišču
v Mozirju. Do sedaj se je od
predvidene vrednosN nekaj
nad 11.000 € nabralo ok.
40% sredstev.
Hvala za vaš dar in še
naprej naprošeni, da bomo
lahko izvedli projekt. Dar
lahko prinesete župniku ali
nakažete na župnijski
TRR: Nova LB d.d. 02426 –
0253716450

IZ SV. EVANGELIJA PO MARKU
(Mr 5,21-43)
Ko se je NsN čas Jezus prepèljal s čolnom spet na drugo
stran, se je zbrala pri njem velika množica. Bil je pri jezeru.
Tedaj je prišel eden od predstojnikov shodnice, Jaír po
imenu. Ko ga je zagledal, je padel k njegovim nogam in ga
zelo prosil, rekoč: »Moja hčerka je v zadnjih zdihljajih. Pridi
in položi roke nanjo, da ozdraví in ostane pri življenju!« In
odšel je z njim.
Za njim se je odpravila velika množica in priNskala nanj. V
njej je bila tudi žena, ki je že dvanajst let krvavela. Veliko je
pretrpela od mnogih zdravnikov in porabila vse svoje
premoženje, pa ji ni nič pomagalo, ampak je bilo z njo celo
slabše. Slišala je za Jezusa. Med množico se mu je približala
od zadaj in se dotaknila njegove obleke. Rekla je namreč:
»Tudi če se dotaknem le njegove obleke, bom rešena.« In v
hipu se ji je ustavila kri in v telesu je začuNla, da je
ozdravljena nadloge.
Jezus je v sebi zaznal, da je šla moč iz njega. Obrnil se je v
množici in rekel: »Kdo se je dotaknil moje obleke?« Njegovi
učenci so mu govorili: »Saj vidiš, kako množica priNska nate,
pa praviš: ›Kdo se me je dotaknil?‹« Oziral se je okrog, da bi
videl Nsto, ki je to storila. Ker je žena vedela, kaj se je z njo
zgodilo, je vsa preplašena trepetaje pristopila, se vrgla
predenj in mu povedala vso resnico. On pa ji je rekel: »Hči,
tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje
nadloge!«
Ko je še govóril, so prišli od predstojnikove hiše in rekli
Jaíru: »Tvoja hči je umrla. Kaj še nadleguješ učitelja?« Jezus
je slišal od strani, kaj so rekli, in je dejal predstojniku
shodnice: »Ne boj se, samó veruj!« In nikomur ni dovôlil, da
bi šel z njim, razen Petru, Jakobu in Janezu, Jakobovemu
bratu. Ko so prišli pred predstojnikovo hišo, je videl vrvež in
ljudi, ki so jokali in zelo žalovali. Vstopil je in jim rekel: »Kaj
se razburjate in jokate? Deklica ni umrla, ampak spi.« In
posmehovali so se mu. On pa je vse odslôvil in vzel s seboj
očeta in mater deklice ter Nste, ki so bili z njim, in stopil tja,
kjer je bila deklica. Prijel jo je za roko in ji rekel: »Talíta
kum,« kar pomeni: Deklica, rečem N, vstani! Deklica je takoj
vstala in hodila; imela je namreč dvanajst let. Od začudenja
so bili vsi iz sebe. On pa jim je strogo naróčil, naj tega nihče
ne izve, in je vêlel, naj ji dajo jesN.
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OZNANILA od 27. 6. — 4. 7. 2021
združena župnija MOZIRJE - ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
27. 6. 2021

12. NEDELJA MED
LETOM

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

Ponedeljek
28. 6.

sv. Irenej, škof in
mučenec

8.00

za zdravje

Torek
29. 6.

SV. PETER IN
PAVEL, apostola
slovesni praznik

19.00

za + Pavla Novak
za + Franca kos in starše
za + 2 Franca in Ano Praprotnik

Sreda
30. 6.

8.00

za + starše Belak in Plešnik

Četrtek
1. 7.

19.00

za + Stanislava Rakun (obletna)
za + Franca Florjanc
za nove duhovne poklice

Petek
2. 7.

14.00

za oratorij

19.00

v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Frančiško Korber (obletna)
za + Podrižnik Alojza in Ivanko ter Pepco
Podvratnik

Sobota
3. 7.

SV. TOMAŽ,
apostol

19.00

za + Antona in Marijo Bastl (obletna)
za + Štero Zapušek (30 dan)
za + Pepco Turk (obletna), Jožeta Češnovar in
starše

Nedelja
4. 7.
2021

14. NEDELJA MED
LETOM

7.00

za žive in pokojne župljane

8.45

za + Ido Rozoničnik

10.00

za + Mici Vajd in rodbino
za + Pavla Dobovišek
za + Mileno Deleja

