SV. BIRMA bo v Mozirju 11. 9. 2021, intenzivne priprave pa začnemo teden prej.
------------------

Krašenje župnijske cerkve v Mozirju za 29. 8.: Radegunda.
------------------

Čiščenje župnijske cerkve na Rečici: Sp. Rečica.
------------------

Od tega tedna bo ob ponedeljkih samo ena jutranja maša, pri kateri se bomo v skupnem
bratskem obhajanju evharis je zbrali vsi duhovniki in diakon. Ta maša bo ob 8h v Mozirju (takrat
na Rečici ne bo maše), vsak tretji ponedeljek v mesecu pa na Rečici (takrat v Mozirju ne bo maše).
Vabljeni pa tudi župljani vseh župnij k obhajanju te skupne sv. maše.
Duhovniki in diakon se sicer dobivamo ob petkih dopoldne k skupni molitvi, bratskem obedu in
načrtovanju pastoralnega dela. Hvala vsem za vaše molitve.

GLASNIK
22. 8. 2021 - 21. NEDELJA MED LETOM

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

V Šmartnem ob Dre bodo do zimskega časa maše ob torkih ob 19.00 uri.
------------------

Maša za starejše občane v Šmartnem ob Dre bo v torek, 31. 8. ob 12.00 uri. Večerne maše ta
dan v Šmartnem ne bo.
------------------

ZLATO MAŠO g. Fonzija bomo obhajali v mozirju 12. 9. ob 10h in v Šmihelu 26. 9. ob 9h.
------------------

STIČNA MLADIH 2021 bo v soboto, 18. 9. v S čni, če bodo razmere le dovoljevale. Prosim mlade,
da mi sporočijo, če bi šli na S čno mladih, da se dogovorimo za prevoz in spremljanje.
------------------

ROMANJE NA BREZJE na Gorenjskem bo, če bodo razmere dopuščale. To bo tretjo nedeljo v
septembru, 19. 9. 2021. Odhod avtobusov je ob 13 uri iz avtobusne postaje v Mozirju, iz Rečice,
Šmartnega in Šmihela pa ob 12.45 (v primeru prijav). Na Brezju je možnost za spoved in ob 16 uri
sv. maša, nato se vračamo domov. Prijave možne po sv. mašah ali po telefonu ali v župnijski pisarni
ali preko spletne strani na spletnem obrazcu: zupnija-mozirje.si
------------------

Razpored za čiščenje župnijske cerkve v Mozirju:
1. ponedeljek: 1. skupina Loke
2. ponedeljek: skupina Mozirje
3. ponedeljek: 2. skupina Loke
4. ponedeljek: Ljubija
------------------

Prosim vse, ki bi želeli krs svojega otroka v prihajajočih mesecih, da se čimprej prijavite župniku.
Če imate prvega otroka ali pa drugega in še niste bili na pripravi, se prijavite preko obrazca na
župnijski spletni strani na ePriprave (preko ZOOM-a): zupnija-mozirje.si
------------------

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
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ŽUPNIJSKI URAD ŽUPNIJ Mozirje, Rečica ob Savinji, Šmartno ob Dre 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)

ti

ti

ŽUPNIJE MOZIRJE, REČICA, ŠMARTNO in ŠMIHEL

OZNANILA

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,60-69)
Tis čas je veliko njegovih učencev reklo: »Trda je ta beseda. Kdo jo more posluša ?« Ker je
Jezus v sebi vedel, da njegovi učenci godrnjajo nad tem, jim je rekel: »To vam je v spo ko? In
če boste videli Sina človekovega i gor, kjer je bil prej? Duh je s , ki oživlja, meso nič ne
koris . Besede, ki sem vam jih govóril, so duh in življenje. Toda med vami so nekateri, ki ne
verujejo.« Jezus je namreč od začetka vedel, kateri ne verujejo in kdo ga bo izdal. Govóril jim
je: »Zaradi tega sem vam rekel: Nihče ne more pri k meni, če mu ni dano od Očeta.« Po
stem je mnogo njegovih učencev odšlo in niso več hodili z njim. Jezus je tedaj rekel
dvanajstérim: »Ali hočete tudi vi odi ?« Simon Peter mu je odvrnil: »Gospod, h komu naj
gremo? Besede večnega življenja imaš in mi trdno verujemo in vemo, da si Sve od Boga.«

BOGOSLUŽNI UTRINEK (ali kako obhajamo sv. mašo).
Vzklik ALELUJA izra a velikono no veselje in se poje ali vzklika pred evangelijem vse leto,
razen v postnem asu. Aleluja pomeni »slavi Boga«. Med alelujo VSTANEMO ter pojemo ali
vzklikamo VSI SKUPAJ, pri akujo veselo oznanilo Gospodovega evangelija. Če ne pojemo in
bralec po prebranem psalmu prebere aleluja, vsi skupaj glasno odgovorimo ALELUJA.
EVANGELIJ je BOŽJA BESEDA in osrednji del besednega bogoslu ja. Zato je branju evangelija
potrebno izkazova najve je spo tovanje. Med poslu anjem evangelija zato stojimo.

OZNANILA ZA ŽUPNIJE: MOZIRJE - M, REČICA ob Savinji - R, ŠMARTNO ob Dre - ŠD, ŠMIHEL nad Mozirjem - ŠM.

VEROUK

OZNANILA ZA TEDEN MED 22. IN 29. AVGUSTOM 2021

Verouk bomo pričeli v drugi polovici septembra po
dogovoru s šolami in glede na šolske urnike otrok, ko se
ustalijo.

NEDELJA
22. 8. 2021

21. NEDELJA
MED LETOM

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

R - Ivan

ZA + ALOJZA TEVŽ

9.00

ŠD - Janez

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

10.00

M - Ivan

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

10.30

R - Janez

ZA + ELIZABETO POTOČNIK / ZA + VINKOTA TAJNIK

Za otroke, ki hodijo iz naših župnij v šolo v Nazarje, se
bomo dogovorili posebej v sodelovanju z župnijo Nazarje.

11.00

ŠM - Sandi

ZA KMETE / ZA + ŠTEFANA GABER

Na podružnicah verouka ni, ker tam tudi ni šole.

11.30

JOŠT - Ivan

ZA + IVANA KRIVEC

Ob primernem času bodo tudi vsepovsod sestanki za
starše, kamor bomo vabili starše, ki naj se sestanka tudi
zares udeležijo.

sv. Roza iz
Lime, devica

8.00

M - vsi

ZA + HELENO BREZOVNIK / ZA + BRANKOTA DREV / ZA + ANTONA STROPNIK

TOREK
24. 8.

SV. JERNEJ,
apostol
praznik

8.00

R - Ivan

ZA + PRIMOŽEVE IN PLESNIKOVE

19.00

M - Sandi

ZA + ŠTEFKO ŠPEH / ZA + ANO GORIČAR (8 DAN)

19.00

ŠD - Janez

ZA + SLATINŠEKOVE STARŠE IN MIHA GOSTEČNIK / ZA + IVANA SEMPRIMOŽNIK

sv. Jožef
Kalasanc,
duhovnik

8.00

M - Sandi

ZA + MARIJO IN FRANCA KRAJNC / ZA + JANKOTA RAJTER

8.00

R - Ivan

ZA + JANEZA BREZOVNIK

sv. Tarzicij in
Hadrijan,
mučenca

17.00

ŠM - Janez

ZA + ŽABNEKOVE TER IVANA IN JOŽICO / ZA + BERNARDO GREGORC

19.00

M - Ivan

ZA + DARKOTA NAPOTNIK (OBLETNA) / ZA + FRANČIŠKO KUNEJ (8 DAN)

19.00

R - Sandi

ZA + VINKOTA TAJNIK / ZA + EMILIJO ZVIR

ČETRTEK
26. 8.

Verouk bo tam, kjer otroci hodijo v šolo. Torej v Mozirju,
na Rečici, v Šmartnem in v Šmihelu nad Mozirjem za ste,
otroke, ki tam hodijo v šolo.

SKUPINE

19.00

R - Ivan

ZA + LADISLAVA ATELŠEK

SOBOTA
28. 8.

sv. Avguš n,
škof

19.00

M - Ivan

ZA + IVANA MIKEK / ZA + KRISTINO IN STANKOTA KOCJANC

19.00

R - Sandi

ZA + PFEIFER MARIJO (OBLETNA) / ZA + JOŽETA VAČOVNIK

NEDELJA
29. 8. 2021

22. NEDELJA
MED LETOM

7.00

M - Ivan

ZA + JANEZA IN ŠTEFKO UGOVŠEK

7.30

R - Sandi

ZA + ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

8.45

ŠM - Ivan

ZA + JOŽEFA IN JOŽEFO ATELŠEK (OBLETNA)

9.00

ŠD - Janez

ZA + REMČEVEGA OČETA MARTINA ZAGOŽEN / ZA + ANO KOLENC

10.00

M - Sandi

ZA + ŠTEFANA TASIČ, MIHA BLAŽIČ IN + STARŠE
ZA + JANEZA IN ROZALIJO RŽENIČNIK (OBLETNA)

10.30

R - Janez

ZA + JOŽEFA MLINER

ti

ZA + IVANA GOLIČNIK / ZA + VINKOTA CEVZAR

ti

M - Sandi

ti

19.00

ti

sv. Monika,
ma

ti

V naših župnijah delujejo tudi razne skupine, biblične,
molitvene, zakonske, ... Voditelje ali člane skupin prosim, v
kolikor še nismo v s ku, da me kontak rate, da se
dogovorimo za začetek in termin srečevanja in duhovno
spremstvo.
OBVEZNA PRIPRAVA NA SV. KRST ZA STARŠE OTROK
Pripravo na krst v e-obliki (preko ZOOM-a) začenjamo s
16. 9. 2021. Prosim, da se vsi, ki bi radi krs li prvega
otroka, ali drugega in še niste bili na e-pripravi, prijavite
preko spletnega obrazca, na katerega dostopate preko
naše spletne strani: zupnija-mozirje.si
ALFA SREČANJA V JESENI 2021

PETEK
27. 8.

ti

ti

M - Sandi

7.30

PONEDELJEK
23. 8.

SREDA
25. 8.

t

7.00

/ ZA + DRAGICO KNEZ
/ ZA + KATARINO PODVRATNIK

Alfa srečanja se začnejo v torek, 5. oktobra 2021 in se
bodo izvajala preko ZOOM-a vsak torek zvečer do 14. 12.
2021.. Prijava bo kmalu omogočena preko spletne strani.
KAKO BEREMO OZNANILA NA LEVI STRANI TEGA LISTA?
- 1. stolpec: dan v tednu
- 2. stolpec: praznik oz. svetnik
- 3. stolpec: ura sv. maše
- 4. stolpec: kje bo maša in kdo jo daruje
- 5. stolpec: mašni namen ali nameni
Kako vemo, kje bo sveta maša? Bodimo pozorni na črko
pred imenom duhovnika v 4. stolpcu:
M je za Mozirje, R za Rečico, ŠD za Šmartno ob Dre in
ŠM za Šmihel nad Mozirjem.

