
SESTANEK ZA MISIJON V ŽUPNIJI MOZIRJE / ŠMIHEL

zapisano 3. 11. 2020


Nekaj idej ob prestavitvi praznovanja misijona na 15. - 24. 10. 2021. Kaj bi se lahko dogajalo v 
času letošnjega adventa (2020) in v letu 2021 v pripravi na misijonsko dogajanje 2021:

(dogodke izpeljemo v popolnem upoštevanju takrat veljavnih ukrepov ob COVID-19)


- izvedemo Svetopisemske večere po domovih 
- prostovoljci se javijo, ki bodo povabili nekaj sosedov, sorodnikov ali prijateljev (največ 8 

skupaj) na svetopisemski večer.

- Misijonarji pripravijo program in voditelji prostovoljci izpeljejo večer

- nato pošljejo župniku kratko poročilo kdaj so izpeljali večer, koliko je bilo udeležencev in 

morda kakšen vtis iz dogodka


- pred Božičem izvedemo slavljenje v župnijski cerkvi 
- če bo možno, duhovna obnova v vikendih pred Božičem


- koncert duhovnih in slavilnih pesmi skavtskega benda 
- cerkev, dvorana, ...


- poživitev molitev po domovih (jagode rožnega venca, ...) 
- župnijska molitvena zveza


- izšla bo misijonska revija nekje okoli 20. 11. 2020 

- aktiviramo župnijsko FB stran 

- na ZOOM-u lahko izpeljemo webinar, kjer sodelujejo predavatelji, pričevalci, ... 
- lahko tisti, ki smo jih povabili za misijon ali pa tudi drugi, najdemo takšne pričevalce v župniji, 

...


- misijonarji posnamejo ali nas v živo nagovorijo s kakšnim misijonskim nagovorom 

- online kviz in dogajanje za mlajše otroke, kjer lahko sodelujejo starši 

- vključimo ranljive skupine - VDC in osebe s posebnimi potrebami 

- posnamemo filmček kakšne poti k “duhovnim točkam“ (cerkve, kapele, križi) v naših 2 
župnijah 

- Sveto pismo potuje od družine do družine po vaseh ali župniji in vsak dom(družina, 
posameznik), prebira SP in moli en večer 

- prostovoljci, mladi, skavti - v sodelovanju s Karitas kličejo starejše, osamljene in 
poklepetajo 

- spletno srečanje za mlade (ali v živo, ko bo mogoče) z misijonarji, ... 


_______________________


Prosim, da pošiljate ideje še naprej. Dobili se bomo na ZOOM-u v ponedeljek, 9. 11. ob 19.45 in 
se dogovorili o konkretnih korakih.


Sandi Koren, župnik


