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GLASNIK
16. NEDELJA MED LETOM
Krašenje župnijske cerkve Mozirje 25. 7.:
Radegunda
------------------

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. Dar lahko
prinesete župniku ali nakažete na TRR
župnije Mozirje:
TRR: Nova LB d.d. 02426 – 0253716450
------------------

Naslednja nedelja je “Krištofova“. Sv.
Krištof je zavetnik voznikov in priprošnjik
za varnost udeležencev v prometu.
Zanimiva je legenda o sv. Krištofu, ki je
preko reke nesel Jezusa in z Njim tako
tovoril tudi ves svet na svojih ramah.
Vsako leto darujemo nabirko te nedelje
za avtomobile, ki jih misijonska
organizacija MIVA daruje našim
misijonarjem po svetu. Bog naj blagoslovi
tudi vsa vaša prevozna sredstva.
------------------

V nedeljo, 1. avgusta 2021 pričnemo z
upravljanjem župnij Mozirje, Rečica ob
Savinji, Šmartno ob Dre in Šmihel nad
Mozirjem. Razporedi in urniki sv. maš
bodo objavljeni v naslednjem tednu.
Zaenkrat se ne predvideva spremembne
urnikov za Mozirje in Šmihel.
------------------

ti

ti

ti

ti

ti

Vse župljane župnij Mozirje in Šmihel,
sodelavce, ključarje, člane župnijskega
sveta, katehiste, pevovodje in organiste,
izredne delilce obhajila, člane raznih
skupin in prav vse zainteresirane vabim
na srečanje, ki bo v župnijski dvorani v
ponedeljek, 26. 7. ob 19h. Predstavil
vam bom novo situacijo in pogovorili se
bomo o sprejemu novih duhovnikov v
našo župnijo.

IZ SV. EVANGELIJA PO MARKU
(Mr 6,30-34)
Tis čas so se apostoli zbrali pri Jezusu in mu
poročali o vsem, kar so storili in učili. Tedaj
jim je rekel: »Pojdite sami zase v samoten
kraj in se malo odpočijte!« Mnogo ljudi je
namreč prihajalo in odhajalo, tako da še jes
niso utegnili. In odrinili so s čolnom sami
zase v samoten kraj. Mnogi pa so jih videli,
da odhajajo, in so jih prepoznali. Iz vseh mest
so skupaj peš hiteli in prišli tja pred njimi. Ko
se je Jezus izkrcal, je zagledal veliko množico.
Zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce, ki
nimajo pas rja, in jih je začel uči mnogo
stvari.
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OZNANILA od 18. — 25. 7. 2021
župnije MOZIRJE, ŠMARTNO, ŠMIHEL
Nedelja
18. 7. 2021

16. NEDELJA MED 7.00
LETOM
(Mozirje)
8.45
(Šmihel)

za žive in pokojne župljane
za + Medvedove

9.30
za + Adolfa Purnat in vse Letoške
(Šmartno) za + Ivana Semprimožnik
10.00
(Mozirje)

za + Heleno Brezovnik (30 dan)
za + Francija Pečnik (obletna)
za + Koroščeve iz Lepe Njive

Ponedeljek
19. 7.

8.00

za + starše Podkrižnik in Čater
za + Franca Kos

Torek
20. 7.

19.00

za + Mavrič Jožefa in Marijo
za + Tilko in Pavla Urh

Sreda
21. 7.

8.00

na čast Sv. Duhu
za + Marijo Lebar

Četrtek
22. 7.

SV. MARIJA
MAGDALENA,
SP žena, praznik

19.00

za + Ivana Vrhovnik (obletna)
za + Jožeta Kotnik

Petek
23. 7.

SV. BRIGITA,
redovnica
sozavetn. Evrope

19.00

za + Škruba Ivana, Lizo in Faniko
za + Ivana Remic (obletna)

19.00

za + Jožeta in Marijo Hrastnik
za + Čoparjeve
za + Terezijo Janžovnik (obletna)
za zdravje novorojencev

Sobota
24. 7.

Nedelja
25. 7.
2021

17. NEDELJA MED 7.00
LETOM
(Mozirje)
Krištofova
nedelja

8.45
(Šmihel)

za + Ano Praprotnik
za + Alojzijo Goltnik

9.30
bogoslužje
(Šmartno)
10.00
(Mozirje)

za + Vrabčeve in mamo (obletna)
za + Rozalijo Rženičnik
za žive in pokojne župljane
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