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GLASNIK
14. NEDELJA MED LETOM
Krašenje župnijske cerkve Mozirje
11. 7.: Lepa njiva
------------------

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

Hvala vsem, ki darujete za obnovo
fasade na župnišču v Mozirju. Do
sedaj se je od predvidene
vrednos nekaj nad 11.000 €
nabralo ok. 55% sredstev. Projekt
se bo zaradi zamude pri izvajalcu
pričel z začetkom avgusta.
Hvala za vaš dar in še naprej
naprošeni. Dar lahko prinesete
župniku ali nakažete na župnijski
TRR: Nova LB d.d. 02426 –
0253716450
------------------

Celjski škof Maksimilijan Matjaž je
določil:
- Aleksander Koren je z 1. 7. 2021
imenovan za voditelja pastoralne
službe ško je Celje in člana zbora
svetovalcev;

IZ SV. EVANGELIJA PO MARKU
(Mr 6,1-6)
Tis čas je Jezus prišel v svoj domači kraj. Spremljali so
ga njegovi učenci. Ko je prišla sobota, je začel uči v
shodnici. Mnogi, ki so ga poslušali, so začudeni
govorili: »Od kod njemu to? Kakšna je ta modrost, ki
mu je dana? In kakšna mogočna dela se godijo po
njegovih rokah! Ali ni to s tesar, sin Marije in brat
Jakoba, Jozéja, Juda in Simona? Mar njegove sestre
niso tu, pri nas?« In spo kali so se nad njim. Jezus pa
jim je govóril: »Prerok ni brez čas , razen v domačem
kraju, pri svojih sorodnikih in v svoji hiši.« In ni mogel
tam stori nobenega mogočnega dela, samo na nekaj
bolnikov je polóžil roke in jih ozdravil. In čudil se je
njihovi neveri.

- Aleksander Koren, župnik
združene župnije Mozirje/Šmihel je
z 1. 8. 2021 imenovan še za
župnijskega upravitelja župnije
Rečica ob Savinji in župnije
Šmartno ob Dre ;
- Ivan Hrastnik je z 1. 8. 2021
imenovan za kaplana v župnijah
Mozirje, Rečica ob Savinji, Šmartno
ob Dre in Šmihel nad Mozirjem.
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Prosim za vašo molitveno in
človeško podporo in razumevanje.
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OZNANILA od 4. — 11. 7. 2021
združena župnija MOZIRJE - ŠMIHEL nad Mozirjem
Nedelja
4. 7. 2021

7.00

za žive in pokojne župljane

8.45

za + Ido Rozoničnik (Šmihel)

10.00

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

8.00

za zdravje
za + Erno Deleja

Torek
6. 7.

19.00

za + Štefanijo Špeh (8 dan)
za + Jožeta Orel

Sreda
7. 7.

8.00

za + Marijo Tratnik
na čast Svetemu Duhu

Četrtek
8. 7.

19.00

za + Roglove
za + Gabretove

Petek
9. 7.

19.00

za + Jožeta Orel
za + Stankota Žagar in starše

Sobota
10. 7.

19.00

za + Ljudmilo Rakun (obletna)
za + Franca Pečnik
za + Rajter Marijo (obletna)
za + Pepco Repenšek (30 dan)

7.00

za žive in pokojne župljane

8.45

za + Plešnikove (Šmihel)

10.00

za + Antona Belak
za + Adolfa Šincek (30 dan)
za + Franca in Marijo Kramer

Ponedeljek
5. 7.

Nedelja
11. 7.
2021

14. NEDELJA MED
LETOM

SV. CIRIL IN
METOD, slovanska
apostola, praznik

15. NEDELJA MED
LETOM

