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V postnem času vabljeni 
k duhovnim vajam v 
vsakdanjem življenju. 
Navodila najdete zadaj v 
cerkvi v tiskani obliki in 
na spletni strani: 
hpps://zupnija-

mozirje.si/kategorija/ 
post-2020/  

Vsak dan bomo 
povabljeni k 

7. duhovnim vajam, ki 
jih je delal tudi Jezus.

POSTNI GOVORI 2020 ____________________________________________
Vabljeni ob postnih petkih na postne govore 2020.

Že na postni petek zjutraj bo na spletni strani župnije objavljen 
postni nagovor, da si ga lahko vnaprej preberete. Pri sv. maši 
boste lahko vzeli v roke natisnjeno brošuro z postnim govorom 
in prostorom za beležke in svinčnik, da si lahko ob govoru kaj 
zabeležite. Kdor bo želel, se bomo po maši podali še v učilnico, 
kjer se boste po malih skupinah pogovorili  ob vprašanjih, ki 
bodo zastavljena v brošuri ob postnem govoru. Na koncu boste 
lahko po želji še zastavili vprašanja župniku. Zaključili bomo z 
molitvijo, kar bo vse skupaj trajalo do 45 minut. 

Vse  je  prostovoljno  in  k  postnemu  nagovoru  lahko  pridete 
samo poslušat. Kdor pa želi nekaj več, da mu bo še nekaj časa 
tudi odmevalo slišano, pa vabljen po maši na “nekaj več“. Na 
govore tudi ni treba prihajati redno, tudi če pridete samo en 
petek, se lahko vključite v dogajanje. Povabite še koga na to 
lepo vsebinsko pripravo na Veliko noč in naš misijon. 
 
28. 2. ob 18h: 
Božje obljube v Svetem pismu za duhovno zdravje. 

6. 3. ob 18h:
Božje obljube v Svetem pismu za telesno zdravje. 

13. 3. ob 18h:
Božje obljube v Svetem pismu za zdravju uma. 

20. 3. ob 18h:
Božje obljube v Svetem 
pismu za čustveno 
zdravje. 

27. 3. ob 18h:
Božje obljube v Svetem 
pismu za zdravje 
odnosov. 

3. 4. ob 19h:
Božje obljube v Svetem 
pismu za zdravje v 
delovnem življenju.

V petek, 3. APRILA 
vabljeni na slavljenje v 
župnijsko cerkev s 

skupino Svetnik 
ob 18 uri.

Župnikova dnevna misel 
ob Božji besedi na: 

www.zupnija-mozirje.si



DOGODKI V 
ŽUPNIJI IN 
DEKANIJI V 
POSTU 2020
__________________________
SREDA, 26. 2. 2020 
- Pepelnična sreda. Sv. maša s pepeljenjem ob 
18 uri v župnijski cerkvi v Mozirju. 

SOBOTA, 7. 3. 2020 
- Dekanijski križev pot mladih ob 19 uri. 

SOBOTA in NEDELJA, 14. - 15. 3. 2020 
- Duhovna obnova za prvoobhajance v 
Šmihelu nad Mozirjem. 

NEDELJA, 15. 3. 2020 
- Pričetek birmanske devetdnevnice. Birmanci, 
botri in starši vabljeni pred sv. birmo devet (9) 
zaporednih nedelj k sv. maši, kjer bomo skupaj 
nagovarjali Sv. Duha, naj pride. 

NEDELJA, 15. 3. 2020 
- Dekanijska duhovna obnova za pevce ob 15h. 

SOBOTA, 21. 3. 2020 
- Stična diha: škofijsko srečanje mladih. 

PONEDELJEK - PETEK, 30. 3. - 3. 4. 2020 
- Spovedni dnevi za otroke in starše. 

PETEK, 3. 4. 2020 
- Slavljenje s skupino Svetnik ob 18 uri v 
župnijski cerkvi v Mozirju. 

SOBOTA, 4. 4. 2020 
- Spovedna sobota s tujimi spovedniki. 

SOBOTA, 4. 4. 2020 
- Dekanijsko srečanje za birmance ob 18 uri v 
Mozirju. Pričevalec: Robi Friškovec, zaporniški 
duhovnik. 

NEDELJA, 12. 4. 2020 
- Velika noč 2020.
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1. PRVO SVETO 
OBHAJILO 2020 
 
bo v Mozirju v 
nedeljo, 19. 4. 
2020 ob 10 uri. 
Priprave bodo od 
13. - 17. 4. vsak 
večer  ob 19 uri v 
župnijski cerkvi. 

2. JURIJEVA NEDELJA 
2020 

bo 26. 4. 2020. 
Slovesno 
praznovanje 
farnerga zavetnika 
bo ob 10 uri.
Po maši druženje.

3. SVETA BIRMA 
2020 
 
bo v soboto, 16. 5. 
2020 ob 10 uri v 
župnijski cerkvi v 
Mozirju. Z birmanci 
se bomo pripravljali 
9 zaporednih nedelj, 
začenši 15. 3. 2020.

Dogo
dki3
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