
BI RAD OZDRAVEL? 
Spletni misijon, 20. - 29. november 2020 
                                      župnija Mozirje / Šmihel

VABLJENI NA SPLETNI MISIJON 
Vsak dan med 20. - 29. novembrom 2020: 
  
* 17.30 - 17.55: češčenje Najsvetejšega 
           (prenos v živo na Youtube župnije Mozirje) 

* 18.00: sv. maša z nagovorom 
           (prenos v živo na Youtube župnije Mozirje) 

* 19.00: večernice z misijonarji na zoom-u in 
nagovor misijonarja ob dnevni božji besedi 

* 20.00: dogodki na zoom (program spodaj) 

* ob nedeljah, 22. in 29. 11.  bo sv. maša ob 10h 
in večernice z misijonarji ob 19h na zoom-u 

Sv. obhajilo in sv. spoved: 

Po upoštevanju trenutno veljavnih ukrepov je 
možno v času spletnega misijona, med 20. in 29. 
11. 2020 prejeti obhajila in / ali sv. spoved obe 
nedelji po sv. maši do 12 ure v hišni kapeli v 
župnišču v Mozirju (posamezniki ali ena družina 
posamič, po dogovoru vsak dan in v soboto, 28. 
11. od 10h do 11h v Šmihelu v cerkvi. 

www.zupnija-mozirje.si 
Facebook: Župnija Mozirje/Šmihel 

MISIJONSKI VEČERI NA ZOOM-u 
(kdor se želi udeležiti zoom srečanja in ni prijavljen 
na župnijsko Viber skupino, naj se prijavi nanjo ali 
pa pošlje svoj e-naslov župniku) 

* Sobota, 21. 11. 2020 ob 20h: 
pogovorni in glasbeni večer z Tadejem Vindišem 
(skupina Svetnik) 

* Torek, 24. 11. 2020 ob 20h: 
predavanje p. Tonija Brinjovca z naslovom 
“Ohranjanje upanja“ 

* Sreda, 25. 11. 2020 ob 20h: 
predavanje in pogovor s p. Christianom 
Gostečnikom: Kako preživeti “korona“ čas 

* Četrtek, 26. 11. 2020 ob 20h: 
pričevanje zakoncev Čušin z možnostjo vprašanj 
in pogovora 

* Petek, 27. 11. 2020 ob 20h: 
br. Jožko Smukavec in s. Anja se bosta srečala z 
mladimi ob pogovoru “Kako se družiti z Jezusom 
vsak dan“ 

* Sobota, 28. 11. 2020 ob 20h: 
s. Metka in misijonarji se srečajo z gostitelji 
Svetopisemskega večera po domovih 

* Nedelja, 29. 11. 2020 ob 10h: 
zaključek spletnega misijona in blagoslov 
adventnih venčkov ob začetku adventa


