
POMNENJE	
V	 vseh	 župnijah	 lahko	darujete	 za	 pomnenje,	 to	 je,	 za	molitveni	 spomin	na	 rajne	 ob	 prazniku	
Vseh	sve1h.	Rajnih	se	posebej	spominjamo	tudi	na	Vernih	duš	dan	(2.	11.)	in	ves	mesec	november.	

Darujete	lahko	tako,	da	izpolnite	poseben	formular	rdeče	barve,	ki	ga	dobite	v	cerkvi	ob	oznanilih,	
kamor	napišete	imena	rajnih,	za	katero	župnijo	gre	in	pa	dar.	Lahko	pa	namen	sporočite	tudi	preko	
SMS	-	031461700	ali	pridete	osebno	v	zakris1jo	ali	župnišče.	

Duhovniki	se	vam	posebej	zahvaljujemo	za	dar	in	obljubljamo	molitev	po	namenu	rajnih.	
________________________________________________________________________________	
MOZIRJE	

Birmanska	 priprava	 za	 9.	 razred	 v	 Mozirju	 bo	 v	 ponedeljek,	 18.	 10.	 od	 18.00	 -	 19.30	 ure.	 V	
nedeljo,	24.	10.	bo	pri	sv.	maši	ob	10	uri	bogoslužni	sprejem	birmancev	9.	r.	v	pripravo	na	birmo.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Odrasli	skavG	imajo	srečanje	v	ponedeljek,	18.	10.	ob	20	uri.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Skupina	za	duhovno	rast	ima	srečanje		v	ponedeljek,	18.	10.	ob	20	uri.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Krašenje	župnijske	cerkve	v	Mozirju	za	24.	10.:	Lepa	Njiva.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

KARITAS	Mozirje:	
- Ob	spominu	na	rajne	vas	tudi	letos	povabimo	k	daru	za	ljudi	v	s1ski	–	s	tem	bi	vas	radi	spomnili,	
kaj	je	zares	pomembno.	Letos	na	razpolago	tudi	nove	eko	lesene	svečke	Karitas.	Svečke	bodo	na	
razpolago	17.10.	2021	po	obeh	sve1h	mašah	v	Mozirju	in	pa	v	prostorih	Karitas	Mozirje.	

-	HRANA	EU	za	ljudi	v	sGski.	
Na	razpolago	je	pomoč	v	hrani	iz	zalog	EU,	naprošamo	vas,	da	se	prijavite	na	telefon:	040	135	221.	
________________________________________________________________________________	
REČICA	

Birmanska	priprava	za	9.	razred	na	Rečici	bo	v	ponedeljek,	18.	10.	od	15.00	-	16.30	ure.	V	nedeljo,	
24.	10.	bo	pri	sv.	maši	ob	10.30	uri	bogoslužni	sprejem	birmancev	9.	r.	v	pripravo	na	birmo.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Birmanska	priprava	za	8.	razred	na	Rečici	bo	izjemoma	v	torek,	19.	10.	od	15.00	-	16.30	ure.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Čiščenje	cerkve	na	Rečici:	Spodnje	Pobrežje.	
Uskladi1	se	je	treba	z	vsemi	skupinami	in	naredi1	nov	seznam.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Srečanje	z	vajami	za	ministrante	bo	v	četrtek,	21.	10.	ob	18	uri	v	župnijski	cerkvi.	Otroci,	ki	bi	radi	
ministrirali,	vabljeni,	da	se	pridružite	ministrantski	skupiniu	na	Rečici.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

KARITAS	Rečica:		
Vabimo	 vas,	 da	 se	 tudi	 letos	 poleg	molitve	 povežemo	 z	 našimi	 rajnimi	 tudi	 z	 dobrimi	 deli.	 V	 ta	
namen	in	v	skrbi	za	okolje,	 lahko	darujete	za	 ljudi	v	s1ski,	v	zameno	pa	prejmete	simbolno	lučko	
(zastavico),	ki	jo	lahko	odnesete	na	grobove.	Zastavice	so	na	voljo	v	cerkvi,	ob	sprejemnem	pultu	v	
občinskih	prostorih	in	v	Medgenborzi.	
________________________________________________________________________________	
ŠMARTNO	

Čiščenje	cerkve	v	Šmartnem	ob	DreG	23.	10.:	Barbara	Farkaš,	Marija	Gluk	 ,	Vera	Kelemen,	Urša	
Zajc.

ŽUPNIJSKI	URAD	ŽUPNIJ	Mozirje,	Rečica	ob	Savinji,	Šmartno	ob	DreG	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

Iz	svetega	evangelija	po	Marku	(Mr	10,35-45)	
Tis1	 čas	 sta	 Zebedìjeva	 sinova	 Jakob	 in	 Janez	 stopila	 k	 Jezusu	 in	 mu	 rekla:	 »Učitelj,	
želiva,	 da	 nama	 storiš,	 kar	 te	 bova	 prosila.«	 Rekel	 jima	 je:	 »Kaj	 hočeta,	 da	 vama	
storim?«	Rekla	sta	mu:	»Daj	nama,	da	bova	sedela	v	tvoji	slavi,	eden	na	tvoji	desnici	in	
eden	na	tvoji	levici.«	Jezus	jima	je	dejal:	»Ne	vesta,	kaj	prosita.	Ali	moreta	pi1	kelih,	ki	
ga	 jaz	 pijem,	 ali	 bi1	 krščena	 s	 krstom,	 s	 katerim	 sem	 jaz	 krščen?«	 Rekla	 sta	 mu:	
»Moreva.«	In	Jezus	jima	je	dejal:	»Kelih,	ki	ga	jaz	pijem,	bosta	pila,	in	s	krstom,	s	katerim	
sem	jaz	krščen,	bosta	krščena;	da1,	kdo	bo	sedél	na	moji	desnici	ali	 levici,	pa	ni	moja	
stvar,	ampak	bo	dano	1s1m,	ki	jim	je	to	pripravljeno.«	
Ko	je	drugih	deset	to	slišalo,	so	se	začeli	jezi1	na	Jakoba	in	Janeza.	Jezus	jih	je	poklical	k	
sebi	in	jim	rekel:	»Veste,	da	1s1,	ki	veljajo	za	vladarje,	gospodujejo	nad	narodi	in	da	jim	
njihovi	velikaši	vladajo.	Med	vami	pa	naj	ne	bo	tako,	ampak	kdor	hoče	posta1	velik	med	
vami,	naj	bo	vaš	 strežnik,	 in	kdor	hoče	bi1	prvi	med	vami,	naj	bo	vsem	služabnik.	Saj	
tudi	Sin	človekov	ni	prišel,	da	bi	mu	stregli,	ampak	da	bi	on	stregel	in	dal	svoje	življenje	v	
odkupnino	za	mnoge.«

ŽUPNIJE MOZIRJE, REČICA, ŠMARTNO in ŠMIHEL

GLASNIK 
17. 10. 2021 - 29. NEDELJA MED LETOM

mailto:sandikoren@gmail.com


OZNANILA	ZA	TEDEN	MED	3.	in	10.	OKTOBROM	2021

NEDELJA	
17.	10.	2021

29.	NEDELJA	
MED	LETOM

7.00	

7.30	

8.45	

9.15	

10.00	

10.30

M	-	Sandi	

R	-	Janez	

ŠM	-	Ivan	

ŠD	-	Janez	

M	-	Sandi	

R	-	Ivan

ZA	+	ŽIVE	IN	POKOJNE	ŽUPLJANE	

ZA	+	BELETOVE	(OBLETNA	ZA	BRATA)	IN	FANIKO	KOTNIK	

ZA	+	GOLTNIK	MAKSA	(OBLETNA)			/			ZA	+	GREBENŠEK	HELENO	

ZA	+	SLAPNIK	FRANCA,	HELENO,	2	SESTRI	IN	BRATA			/			ZA	+	IVANA	SEMPRIMOŽNIK	

ZA	+	MARIJO	PAVLO	MAKŠAN	(30	DAN)			/			ZA	+	JOŽETA	MIKEK	

ZA	+	FANIKO	IN	FRANCA	FRICELJ	

PONEDELJEK	
18.	10.

SV.	LUKA,	
evangelist	
praznik

8.00 REČICA	-	
vsi

ZA	+	JOŽEFO	ŽVIPELJ	

TOREK	
19.	10.

sv.	Janez	Brebeuf,	
Izak	Jogues	in	
drugi	kanadski	
mučenci

8.00	

19.00	

19.00

R	-	Ivan	

M	-	Sandi	

ŠD	-	Janez

ZA	+	STANISLAVO	MLINAR	

ZA	+	PAVLO	MARIJO	MAKŠAN	(30	DAN)			/			ZA	+	KRISTINO	VAČOVNIK	(OBLETNA)	

ZA	+	STARŠA	IN	ŠTRUKLJEVE			/			ZA	+	FRANCA	PUSTOSLEMŠEK	IN	SORODNIKE	

SREDA	
20.	10.

sv.	Irena,	
mučenka

8.00	

8.00

M	-	Sandi	

R	-	Ivan

ZA	+	MARIJO	ČOKAN	

ZA	+	JONEŽEVE	(OBLETNA	ZA	IVANKO)	

ČETRTEK	
21.	10.

sv.	Uršuka	in	
tovarišice,	
mučenke

17.00	

19.00	

19.00	

ŠM	-	Sandi	

M	-	Janez	

R	-	Ivan

ZA	+	MATILDO	ČUJEŽ	

ZA	+	KOPUŠAR	TONČKO	(30	DAN)			/			ZA	+	MARIJO	HÄFNER	(OBLETNA)	IN	ŽABNEKOVE	

ZA	+	ZVIROVE	IN	KLEMŠETOVE	

PETEK	
22.	10.

sc.	Janez	Paverl	
II.,	papež

19.00	

19.00

M	-	Ivan	

R	-	Sandi

ZA	+	JOŽETA	KOTNIK			/			ZA	+	JOŽETA	PINCULIČ			/			ZA	+	IVANA	GERMADNIK	(OBLETNA)	

ZA	ZDRAVJE	IN	DOBRE	NAMENE			/			ZA	+	MOLIČNIK	JOZEFO	IN		FRANCA	

SOBOTA	
23.	10.

sv.	Janez	
Kapistranski,	
duhovnik

19.00	

19.00

M	-	Ivan	

R	-	Sandi

ZA	+	ANTONA	IN	STARŠE	SEVŠEK			/			ZA	+	SLAVKOTA	BRINOVŠEK			/			ZA	+	MARIJO	STEBLOVNIK	(OBLETNA)	
ZA	+	LEDNIK	MARICO	(OBLETNA)	IN	ALOJZA	PEČNIK	

ZA	+	PLANOVŠKOVE	IN	BAŠTLNOVE			/			ZA	+	ANO	IN	VERONIKO	ŽUNTAR	(OBLETNA)	

NEDELJA	
24.	10.	2021

30.	NEDELJA	
MED	LETOM	

MISIJONSKA

7.00	

7.30	

8.45	

9.15	

10.00	

10.30

M	-	Janez	

R	-	Ivan	

ŠM	-	Sandi	

ŠD	-	Janez	

M	-	Sandi	

R	-	Ivan

ZA	+	FRANCA	IN	MARIJO	FIRŠT	

ZA	+	ŽIVE	IN	POKOJNE	ŽUPLJANE	

ZA	+	HELENO	HRIBERŠEK	TER	JANEZA	IN	ALOJZA	SOLTNIK			/			ZA	+	JANEZA	GOLIČNIK	

ZA	+	IVANA	KRIVEC			/			ZA	+	ATLARISTOVE	

ZA	+	ANO	IN	VLADOTA	LEDNIK			/			ZA	+	MIHAELA	HRASTNIK			/			MATIJA	IN	MIRKOTA	REMIC	

ZA	+	FRANCA	IN	MARIJO	BLEKAČ			/			ZA	+	ANO	ROSENSTEIN			/			ZA	+	ŠETINSKE	IN	IVANA	KOKOVNIK	

OZNANILA	ZA	ŽUPNIJE:	MOZIRJE	-	M,	REČICA	ob	Savinji	-	R,	ŠMARTNO	ob	DreA	-	ŠD,	ŠMIHEL	nad	Mozirjem	-	ŠM.	 	 	 	 										www.apostol.si

MISIJONSKA	NEDELJA	2021	

Letošnje	 obhajanje	 misijonske	 nedelje	 bo	 potekalo	 24.	
oktobra	 2021.	 Ta	 dan	 poteka	 po	 vsem	 svetu	 nabirka,	
katere	 izkupiček	 je	 namenjen	 potrebam	 v	 misijonskih	
deželah. 

Glede	na	to,	da	je	cel	mesec	oktober	misijonski	mesec,	bo	
na	 spletni	 strani	 Misijonskega	 središča	 Slovenije	 za	 vsak	
dan	 v	 oktobru	 na	 voljo	 tudi	 misijonska	 pridiga.	 Pridige	
bomo	tedensko	objavljali	na	svoji	spletni	strani.	Pridige	so	
na	prošnjo	Papeške	misijonske	 zveze	pripravile	 redovnice	
trapistke	iz	Vitorchiana	–	Italija.		

Letošnja	 misijonska	 nedelja	 je	 posvečena	 pokojnermu	
misijonarju	p.	Mihu	Drevenšek,	ki	jer	bil	velik	delavec	tudi		
na	 področju	 medijev,	 pa	 tudi	 njihov	 kri1k	 (v	 Zambiji	 je	
ustanovil	 radio	 Icengolo	 in	 1skarno,	 prav	 tako	 je	 bil	
urednik	 dveh	 revij).	 V	 okviru	 Radia	 Ognjišče	 potekala	
okrogla	miza	 na	 temo	medijev	 v	 Sloveniji.	 Oddaja	 bo	 na	
sporedu	 v	 sredo,	 20.	 oktobra	 2021,	 ob	 20.00.	 Radio	
Ognjišče	pa	bo	v	eni	od	oddaj	predvajal	arhivski	posnetek	
pogovora	s	p.	Drevenškom.	

Naj	 nam	 bo	 letošnja	 misijonska	 nedelja	 vzpodbuda	 za	
podpiranje	misijonov	“ad	gentes“,	 to	 je	v	daljnih	deželah,	
“med	 pogani“,	 pa	 tudi	 za	 razmislek	 o	 pomembnos1	
misijonskega	delovanja	tudi	doma,	kjer	mnogi	naši	bližnji,	
sosedje	in	znanci	Kristusa	več	ne	poznajo	ali	so	ga	izločili	iz	
svojega	življenja.	

Vabljeni	 k	 darovanju	 za	 misijonarje	 ter	 misijone	 in	 k	
molitvi	vse	oznanjevalce	evangelija,	doma	in	v	tujini.		
__________________________________________	
SREČANJE	VSEH	KLJUČARJEV	VSEH	CERKVA	

Srečanje	 vseh	 ključarjev	 16	 cerkva	 naših	 4	 župnij	 bo	 v	
torek,	 19.	 10.	 2021	 s	 pričetkom	 ob	 19.30h	 v	 Mozirju	 v	
župnijski	dvorani.	
Najprej	 bo	 nagovor	 župnika,	 nato	 pa	 pogovor	 o	 	 delu	 in	
nalogah	 gospodarskega	 sveta,	 ključarjev,	 o	 gospodarskih	
zadevah	 naših	 župnij,	 o	 župnijskih	 in	 podružničnih	
cerkvah,	 poslopjih	 in	 premoženju,	 prav	 tako	 pa	 se	 bomo	
dotaknili	 tudi	 razporeda	 sv.	 maš	 na	 podružnicah	 in	 ob	
praznikih	 v	 župnijskih	 cerkvah,	 zavarovanju	 cerkvenih	
stavb,	...	
Bil	bi	vesel,	da	prideta	oba	ključarja	vsake	cerkve,	če	pa	to	
ni	mogoče	pa	res	vsaj	eden.

http://www.missio.si/
http://www.apostol.si

