
OZNANILA	

Krašenje	župnijske	cerkve	v	Mozirju	za	22.	8.:	Ljubija	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Čiščenje	župnijske	cerkve	na	Rečici:	Predkrižnik,	za	drugo	polovico	avgusta	pa	je	na	vrs>	
Sp.	Rečica.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Jutri,	16.	avgusta	obhajamo	pri	sv.	Roku	na	Brezju	nad	Mozirjem	redno	romarsko	slavje.	Vabljeni	
k	sv.	mašam	jutri,	16.	8.	ob	7h,	10h	in	ob	19h.	V	Mozirju,	kot	ponavadi,	ta	dan	ni	sv.	maše.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

V	torek,	17.	8.	vabljeni	vsi	župljani	župnije	Šmartno	ob	DreO	na	pogovor	z	župnikom	Sandijem,	ki	
bo	po	sv.	maši	ob	18.30	uri	v	župnišču.		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

V	nedeljo,	22.	8.	bo	v	Šmihelu	sv.	maša	za	kmete	ob	11h,	po	maši	pa	blagoslov	traktorjev.	Vabljeni.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

V	nedeljo,	22.	8.	bo	sv.	maša	pri	sv.	Joštu	ob	11.30h.	Vabljeni.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Piknik	tečaja	Alfa	bo	za	vse	udeležence	z	družinami	v	nedeljo,	22.	8.	s	pričetkom	ob	15h.	Potrebna	
je	predhodna	prijava	v	župnišču	Mozirje	ali	preko	spleta.	Elektronska	prijavnica	bo	poslana	z	
elektronsko	pošto.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Vse	ključarje	oz.	odgovorne	za	podružnične	cerkve	v	župniji	Šmartno	ob	DreO	ter	v	župniji	Rečica	
ob	Savinji	prosim,	da	me	po	16.	8.	2021	pokličete,	da	se	dogovorimo	za	ogled	podružnice	in	

pogovor	glede	vzdrževanja,	sv.	maš	in	vsega	ostalega.

ŽUPNIJSKI	URAD	ŽUPNIJ	Mozirje,	Rečica	ob	Savinji,	Šmartno	ob	DreO	in	Šmihel	nad	Mozirjem	
Cesta	na	Vrhe	2,	3330	Mozirje	
župnik:	Sandi	Koren	-	031	461	700,	sandikoren@gmail.com	
kaplan	Ivan	Hrastnik:	031	369	598	
duhovni	pomočnik	Janez	Cerar:	041	732	303	
diakon	Stanko	Čeplak:	040	993	103	
župnijska	gospodinja	Danica	Napotnik:	041	364	757	
www.zupnija-mozirje.si																																		(pripravlja	se	nova	skupna	spletna	stran	vseh	4	župnij)	

Iz	svetega	evangelija	po	Luku	(Lk	1,39-56)	
Tiste	dni	 je	Marija	vstala	 in	hitro	šla	v	gore,	v	mesto	na	Judovem.	Stopila	je	v	Zaharijevo	hišo	in	
pozdravila	Elizabeto.	Ko	je	Elizabeta	slišala	Marijin	pozdrav,	je	poskočilo	dete	v	njenem	telesu;	in	
Elizabeta	je	bila	napolnjena	s	Sve>m	Duhom	in	je	vzkliknila	z	močnim	glasom:	»Blagoslovljena	>	
med	ženami	in	blagoslovljen	sad	tvojega	telesa!	In	od	kod	meni	to,	da	pride	k	meni	ma>	mojega	
Gospoda?	Glej,	 ko	 je	prišel	 glas	 tvojega	pozdrava	do	mojih	ušes,	 je	od	veselja	poskočilo	dete	v	
mojem	telesu.	Blagor	ji,	ki	je	verovala;	kaj>	izpolnilo	se	bo,	kar	ji	je	povedal	Gospod!«	
Marija	 pa	 je	 rekla:	 »Moja	 duša	 poveličuje	 Gospoda	 in	 moj	 duh	 se	 raduje	 v	 Bogu,	 mojem	
Zveličarju.	Kaj>	ozrl	se	je	na	nizkost	svoje	dekle.	Glej,	blagrovali	me	bodo	odslej	vsi	rodovi.	Kaj>	
velike	reči	mi	je	storil	On,	ki	je	mogočen	in	je	njegovo	ime	sveto.	Od	roda	do	roda	traja	njegovo	
usmiljenje	 >s>m,	 ki	 mu	 v	 strahu	 služijo.	 Moč	 je	 pokazal	 s	 svojo	 roko,	 razkropil	 je	 >ste,	 ki	 so	
napuhnjenih	misli.	
Mogočne	je	vrgel	s	prestola	in	povišal	je	nizke.	Lačne	je	napolnil	z	dobrotami	in	bogate	je	odpus>l	
prazne.	 Sprejel	 je	 svojega	 služabnika	 Izraela	 in	 se	 spomnil	 usmiljenja	 –	 kakor	 je	 govoril	 našim	
očetom	–	do	Abrahama	 in	njegovega	roda	na	veke.«	Marija	pa	 je	ostala	pri	Elizabe>	nekako	 tri	
mesece,	potem	se	je	vrnila	na	svoj	dom.

ŽUPNIJE MOZIRJE, REČICA, ŠMARTNO in ŠMIHEL

GLASNIK 
15. 8. 2021 - MARIJINO VNEBOVZETJE

Prijavite se na jesenski termin Alfe, 
ki se prične 5. 10. 2021. 

https://dekanija-gornjigrad.si

	 	Spoštovani	župljani,	ob	prihodu	novega	župnika	v	župnijo	se	vedno	pojavi	vprašanje,	kako	pa	
sedaj	 naprej.	 Navajeni	 smo	 bili	 nekega	 načina	 dela,	 razporeda	 sv.	maš,	 načina	 komunikacije,	
sedaj	pa	vse	na	novo?	
	 	 Najprej	 naj	 vam	 zagotovim,	 da	 želim	 stvari	 v	 naših	 župnijah	 ustvarja>	 v	 dialogu	 z	 bra>	
duhovniki	 in	 diakonom,	 župnijskimi	 sodelavci	 in	 vsemi	 župljani,	 ki	 ste	 pripravljeni	 sodelova>.	
Kako	bo	naprej,	se	bomo	skupaj	dogovorili.	Kakšna	stvar	bo	“po	starem“,	kakšna	stvar	“nekoliko	
drugače“,	 kakšni	 stvari	 se	 je	 “iztekel	 rok	uporabnos>“,	upam	pa,	da	bomo	veliko	ustvarjali	na	
novo	in	naredili	tako,	da	bo	vsem	nam	v	duhovni	napredek	in	večjo	povezanost.	Tudi	zato	vabim	
župljane	na	pogovore,	zato	vabim	sodelavce,	da	me	kontak>rate,	ključarje,	da	skupaj	obiščemo	
cerkve,	katehiste	k	načrtovanju,	voditelje	skupin	in	dejavnos>	v	pisarno	h	pogovoru.	
	 	Vesel	 sem	 in	bom	vaših	pobud,	predvsem	v	pastoralnem	delu,	 z	organiziranjem	pastoralnih	
dogodkov,	novih	skupin,	...	Vesel	bom,	če	se	boste	odzvali	na	pobude,	ki	bodo	organizirane.	
	 	 Za	 vsa	vprašanja	 sem	vedno	na	voljo.	Naj	nam	Sve>	Duh	navdihne,	da	bomo	delali	 tako	 in	
>sto,	kar	je	Božja	volja	in	v	Božjo	čast	in	zveličanje	naših	Duš.	Naj	nam	bo	to	edini	cilj.

mailto:sandikoren@gmail.com
http://www.zupnija-mozirje.si


OZNANILA	ZA	TEDEN	MED	15.	IN	22.	AVGUSTOM	2021

NEDELJA	
15.	8.	2021

MARIJINO	
VNEBOVZETJE,	
slovesni	in	
zapovedani	
praznik

7.00	

7.30	

8.45	

9.00	

10.00	

10.30	

12.00	

19.00

M	-	Janez	

R	-	Sandi	

ŠM	-	Ivan	

ŠD	-	Sandi	

M	-	Janez	

R	-	Ivan	

Moz.	pl.	-	S.	

Brezje	-	Ivan

ZA	ŽIVE	IN	POKOJNE	ŽUPLJANE	

ZA	+	HEDVIKO	GRIČAR			/			ZA	+	JOŽETA	JURJOVEC	

ZA	+	IVANA	ATELŠEK	

ZA	+	TEREZIJO	BASTL			/			ZA	+	REMIČEVEGA	ATA	IN	MARTINA	ZAGOŽEN			/			ZA	+	IVANA	KRIVEC	

ZA	+	MARIJO	IN	MIRKOTA	TRATNIK			/			ZA	+	ANTONA	MARKUŠ	

ZA	+	PUŠKE,	REBERNAKOVE	IN	ROGAČKE	

ZA	+	JOŽETA	MIKEK	

ZA	+	2	FRANCA	IN	ANO	PRAPROTNIK

PONEDELJEK	
16.	8.

sv.	Rok,	romar 7.00	

8.00	

10.00	

19.00

Brezje	-	Janez	

R	-	Ivan	

Brezje	-	Janez	

Brezje	-	Sandi

ZA	+	MARIJO	GREGORC	

ZA	+	LUJO	ČIRIČ	

ZA	+	STARŠE	PODLESNIK	IN	SESTRO	VERONIKO	

ZA	+	DIMEC	TEREZIJO			/			ZA	+	PAVLA	NOVAK

TOREK	
17.	8.

sv.	Hijacint,	
redovnik

8.00	

18.00	

19.00

R	-	Ivan	

ŠD	-	Sandi	

M	-	Janez

ZA	+	IRMANČKO	MAMO	IN	SINA	FRANCA	(OBLETNA)	

ZA	+	REMIČEVEGA	ATA	IN	BRATA	MARJANA	(OBLETNA)			/			ZA	+	ZAGOŽNOVE	IN	MUHOVE	

ZA	+	MARIJO	KARLATEC			/			ZA	+	MARTINA	BERZELAK

SREDA	
18.	8.

sv.	Helena,	
cesarica

8.00	

8.00

R	-	Sandi	

M	-	Ivan

ZA	+	JEGOVNIKOVEGA	ATA	

ZA	+	ROZALIJO	RŽENIČNIK			/			ZA	+	MARIJO	ČOKAN

ČETRTEK	
19.	8.

sv.	Janez	Eudes,	
duhovnik

17.00	

19.00	

19.00	

ŠM	-	Sandi	

M	-	Janez	

R	-	Ivan

ZA	+	JOŽICO	GOSTEČNIK	

ZA	+	STANETA	JURKOVNIK			/			ZA	+	MARIJO	ZAJC	

ZA	+	MARIJANA	ŠINKAR

PETEK	
20.	8.

sv.	Bernard,	
opat

19.00	

19.00

R	-	Sandi	

M	-	Ivan

ZA	+	MARJANCO	ROBNIK	

ZA	+	JOŽETA	KOTNIK			/			ZA	+	STARŠE	PRISLAN	(OBLETNA	ZA	JOŽETA)			/			ZA	+	ANTONA	KOROŠEC

SOBOTA	
21.	8.

sv.	Pij	X.	papež 19.00	

19.00

R	-	Ivan	

M	-	Sandi

ZA	+	ROZALIJO	BLAŽIČ	

ZA	+	JERNEJA,	FRANČIŠKO	IN	IVANKO	MIKEK	(OBLETNA)			/			ZA	+	MARIJO	BLAGOJEVIČ

NEDELJA	
22.	8.	2021

21.	NEDELJA	
MED	LETOM

7.00	

7.30	

9.00	

10.00	

10.30	

11.00	

11.30

M	-	Sandi	

R	-	Ivan	

ŠD	-	Janez	

M	-	Ivan	

R	-	Janez	

ŠM	-	Sandi	

JOŠT	-	Ivan

ZA	ŽIVE	IN	POKOJNE	ŽUPLJANE	

ZA	+	ALOJZA	TEVŽ	

ZA	+	NADO	LEVER	(30	DAN)			/			ZA	+	NADO	KOLENC	

ZA	+	JANKOTA	ROŽIČ	(30	DAN)			/			ZA	+	IVANA	GOLIČNIK			/			V	ZAHVALO	

ZA	+	ELIZABETO	POTOČNIK			/			ZA	+	VINKOTA	TAJNIK	

ZA	KMETE			/			ZA	+	ŠTEFANA	GABER	

ZA	+	IVANA	KRIVEC

OZNANILA	ZA	ŽUPNIJE:	MOZIRJE	-	M,	REČICA	ob	Savinji	-	R,	ŠMARTNO	ob	DreL	-	ŠD,	ŠMIHEL	nad	Mozirjem	-	ŠM. OBHAJANJE	ZAKRAMENTOV	V	NAŠIH	ŽUPNIJAH	

SV.	KRST	
obhajamo	 na	 željo	 staršev	 oz.	 skrbnikov	 otroka.	 Če	 je	 to	
prvi	otrok,	je	tečaj	za	starše	in	botre	obvezen,	pri	drugem	
otroku	 pa,	 če	 niso	 bili	 starši	 na	 tečaju	 ob	 krstu	 prvega	
otroka.	Tečaj	lahko	opravite	preko	naše	dekanije:	
www.dekanija-gornjigrad.si	

Krs>	 v	 Mozirju	 in	 na	 Rečici	 so	 praviloma	 3.	 soboto	 v	
mesecu	ob	 11	 uri	 dopoldne	 (brez	maše)	 oz.	 3.	 nedeljo	 v	
mesecu	pri	pozni	sve>	maši.	Posebej	otrok	ne	krščujemo,	
razen	 v	 izrednih	 primerih	 (bolezen,	 ...),	 o	 čemer	 pa	 se	
posebej	dogovorimo	s	starši.	
Za	krst	otroka	pokličite	vsaj	3	mesece	predhodno!	

POROKA	-	SV.	ZAKON	
se	obhaja	po	dogovoru	z	zaročenci.	Za	poroko	je	potrebno	
kontak>ra>	župnika	vsaj	pol	leta	vnaprej,	posebej	če	želite	
res	točno	določen	datum	in	uro	obreda.	

Za	 sklenitev	 zakramenta	 sv.	 zakona	 je	 potrebno	 opravi>	
tečaj	 za	 zaročence.	 Možno	 ga	 je	 opravi>	 na	 več	 mes>h,	
tudi	online	preko	naše	dekanije:	
www.dekanija-gornjigrad.si	

SV.	SPOVED	-	OBISK	BOLNIKA	IN	MAZILJENJE	
je	 možno	 vedno.	 Za	 obisk	 bolnika	 kontak>rajte	 župnika.	
Lahko	se	dogovorimo	tudi	za	redne	obiske	ob	prvih	petkih.	
Sv.	spoved	 je	možna	v	cerkvi,	 zaenkrat	se	 je	potrebno	(v	
času	COVID-19)	oglasi>	v	zakris>ji	pred	sv.	mašo	in	izrazi>	
željo	za	sv.	spoved.	

Vedno	lahko	po	dogovoru	opravite	tudi	osebno	sv.	spoved	
po	vnaprejšnjem	dogovoru	z	katerimkoli	duhovnikom.	

POGREB	
Za	 pogreb	 je	 potrebno	 čimprej,	 ko	 so	 podatki	 na	 voljo,	
kontak>ra>	župnika.	Pogrebe	obhajamo	s	sv.	mašo	(obred	
pri	vežici,	maša	z	rajnim	v	cerkvi	in	nato	obred	pokopa	na	
pokopališču.	(V	Mozirju	zaenkrat	zaradi	premajhne	kapele	
ni	sv.	maše	ob	pogrebu).	Pogreb	lahko	obhajamo	tudi	brez	
sv.	 maše.	 Ni	 možno,	 da	 bi	 najprej	 obhajali	 pogreb	 na	
pokopališču	in	po	koncu	pogreba	še	mašo	v	cerkvi.	Smisel	
pogreba	 z	 mašo	 je,	 da	 je	 rajni	 še	 zadnjič	 med	 nami	 v	
cerkvi.	 Maše	 za	 rajnega	 se	 lahko	 darujejo	 župniku	 pred	
pogrebom	ali	v	vežici	pred	pogrebom	ob	kropljenju.	Kdo	in	
koliko	 je	 daroval	 sv.	 maš	 se	 prebere	 ob	 pogrebnem	
obredu.	

ŽUPNIK	SANDI	-	031	461	700

http://www.dekanija-gornjigrad.si
http://www.dekanija-gornjigrad.si

