
Verouka ne bo, ker so počitnice. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Maše bodo po rednem urniku, razen v petek, ko bosta maši ob 8h, posebnih maš na 
podružnicah pa zaradi zaostrovanja epidemije in ukrepov med prazniki ne bo. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Blagoslov otrok. Na nedeljo Sv. Družine vabimo k vsem sv. mašam v vseh cerkvah družine, ko 
se bo podelil tudi poseben blagoslov vsem otrokom. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Na Novega leta dan, na praznik Marije, Svete Božje Matere, bo sv. maša na Rečici ob 7.30h, v 
Šmihelu ob 8.45, v Šmartnem ob 9.15 in v Mozirju ob 10.00. 
____________________________________________________________________________ 
MOZIRJE 
Srečanje biblične skupine bo v ponedeljek, 27. 12. ob 20h. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Maše na Silvestrovo pri sv. Roku na Brezju zaradi ukrepov ob epidemiji ne bo. 
____________________________________________________________________________ 
REČICA 
Zahvalna sv. maša za leto, ki smo ga preživeli, bo v petek, 31.12. ob 8h. 
____________________________________________________________________________ 
ŠMARTNO 
Čiščenje cerkve v Šmartnem ob DreO 31. 12.: Jožica Bastl, Marija Letojne, Marija Rihter 
____________________________________________________________________________ 
ŠMIHEL 
Na Božič, 25. 12., maša tudi pri sv. Radegundi ob 19.00. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Maša bo na Mozirski planini pri kapeli Jezusa Dobrega PasOrja (na prostem) v nedeljo, 2. 
januarja ob 12h. 
____________________________________________________________________________ 

DRAGI PRIJATELJI, SPOŠTOVANI LJUDJE DOBRE VOLJE 
V Lukovem evangeliju beremo, kako so angeli v Betlehemu obiskali pasOrje in jim oznanili 
veliko novico, da se je rodil Jezus, Bog, Odrešenik in naj ga gredo pozdravit v hlevček. 
Zakaj so angeli oznanili to veselo novico prav pasOrjem in ne kakšnim pomembnim, bogaOm 
ali vplivnim ljudem? 
Najprej zato, ker so pasOrji ubogi in Bog je prišel na svet za uboge, sOskane, preganjane, 
trpeče, žalostne, grešne, ... Takšni ga potrebujemo in šele v sOski zmoremo odpreO srce za 
Boga in odrešenje, ki nam je pripravljeno. 
Nato zato, ker so pasOrji preprosO. Tudi Jezus je bil preprost. Preprostost pomeni, da si 
odvrgel vso navlako in se posvečaš bistvenemu, odnosu, ljubezni, bližnjemu, Bogu, lepoO 
življenja in iskanju smisla, ki se kaže v tej lepoO in ljubezni. Vsak, ki ljubi, ve, da je to nekaj, kar 
gre onkraj smrO in da s smrtjo ljubezni ni konec, zato kdor ljubi sluO posmrtno življenje. 
Angeli se prikažejo pasOrjem, ker so budni. Jezus lahko pride k Ostemu, ki je buden, ki 
opazuje, ki išče, ki ne zaspi v udobju tega sveta in v lažnem prepričanju, da mu je lepo in da 
drugega ne rabi. Ker hitro pride sOska. Jezus sam pove, da je nebeško kraljestvo pripravljeno 
za Ostega služabnika, ki bedi in pričakuje gospodarja in za Oste družice, ki imajo pripravljene 
sveOlke, ko pričakujejo ženina. 
Na koncu pa angeli oznanijo prav pasOrjem, ker prihaja med njih Prvi in Največji PasOr. Želi, 
da smo vsi pasOrji po Njegovem zgledu. Da poskrbimo drug za drugega, da drug drugemu 
pomagamo, pripeljemo izgubljene nazaj, nahranimo lačne, pomagamo OsOm v sOski. 
Ob Božiču vam želimo domači duhovniki, diakon in vsi župnijski sodelavci, naj se v vašem 
življenju naseli Bog in naredi vse lepo, svetlo in čisto. 
Veliko blagoslova pa v Novem letu 2022.

ŽUPNIJSKI URAD ŽUPNIJ Mozirje, Rečica ob Savinji, Šmartno ob DreX in Šmihel nad Mozirjem 
Cesta na Vrhe 2, 3330 Mozirje 
www.apostol.si 
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 Luku (Lk 2,41-52) 
Jezusovi starši so vsako leto za velikonočne praznike hodili v Jeruzalem. Ko je bil star 
dvanajst let, so šli na pot po praznični navadi. In ko so se po končanih prazničnih dneh 
vračali, je deček Jezus ostal v Jeruzalemu, ne da bi njegovi starši to opazili. Mislili so, da 
je pri popotni druščini, in so prehodili pot enega dne. Nato so ga začeli iskaO med 
sorodniki in znanci. Ker ga niso našli, so se vrnili v Jeruzalem in ga iskali. Po treh dneh 
so ga našli v templju. Tam je sedèl med učitelji, jih poslušal in vpraševal. In vsi, ki so ga 
slišali, so strmeli nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori. Ko sta ga zagledala, 
sta bila presenečena in njegova maO mu je rekla: »Otrok, zakaj si nama tako stóril? Tvoj 
oče in jaz sva te žalostna iskala.« Dejal jima je: »Kako da sta me iskala? Mar nista 
vedela, da moram biO v tem, kar je mojega Očeta?« Vendar nista razumela besed, ki 
jima jih je rekel. Nato se je vrnil z njima in prišel v Nazaret ter jima je bil pokoren. In 
njegova maO je vse, kar se je zgodilo, ohranila v svojem srcu. Jezus pa je napredoval v 
modrosO, rasO in milosO pri Bogu in pri ljudeh.

ŽUPNIJE MOZIRJE, REČICA, ŠMARTNO in ŠMIHEL

GLASNIK 
26. 12. 2021 

NEDELJA SVETE DRUŽINE

http://www.apostol.si
mailto:sandikoren@gmail.com


OZNANILO MAŠNIH NAMENOV

NEDELJA 
26. 12. 2021

4. ADVENTNA 
NEDELJA

7.00 

7.30 

8.45 

9.15 

10.00 

10.30

M - Ivan 

R - Sandi 

ŠM - Janez 

ŠD - Sandi 

M - Ivan 

R - Janez 

ZA + KRAJDERJEVE IN MAMO (OBLETNA) 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

ZA + IVANA ATELŠEK 

ZA + IVANA KOLENC 

ZA + RODB. GRIL IN SEDOVŠEK (OBLETNA ZA IVANKO)   /   ZA + KAVČIČEVE (OBLETNA ZA MAMO) 

V ZAHVALO ZA 60 LET SKUPNEGA ŽIVLJENJA   /   ZA + ŠTRITOF ŠTEFANIJO IN DRUŽINO MATEK

PONEDELJEK
27. 12.

SV. JANEZ, 
apostol in 
evangelist

8.00 

8.00

M - Sandi 

R - Ivan

ZA + IVANA IN MARIJO BRITOVŠEK   /   ZA+ JOŽEFO USAR 

ZA + ANTONA HREN 

TOREK 
28. 12.

nedolžni 
otroci, 
mučenci

18.00 

18.00 

18.00

M - Janez 

R - Sandi 

ŠD - Ivan

NA ČAST SV. DUHU IN ZA DUŠE V VICAH   /   ZA + HELENO BREZOVNIK 

ZA + IVANA, MARIJO IN FRANCA PEČNIK IN ANO KOMAR   /   ZA + ANO RAKUN 

V ZAHVALO ZA USLIŠANO PROŠNJO IN SREČNO VOŽNJO 

SREDA 
29. 12.

8.00 

8.00

M - Sandi 

R - Ivan

ZA + STARŠE RAMŠAK IN ERMENC   /   ZA + TONETA MARKUŠ 

ZA NOVE DUHOVNE POKLICE   /   ZA + MILANA PRAZNIK 

ČETRTEK 
30. 12.

16.00 

18.00 

18.00

ŠM - Sandi 

M - Ivan 

R - Janez 

ZA ZDRAVJE   /   ZA + TEREZIJO GOLIČNIK 

ZA + PRAPROTNIK MIRKOTA IN VERO   /   ZA + VERONIKO IRMAN (8 DAN) 

ZA + ANO ZIDARN   /   ZA + JERO PUNČUH 

PETEK 
31. 12.

sv. Silvester 8.00 

8.00

M - Sandi 

R - Ivan

ZA + 2 FRANCA IN ANO PRAPROTNIK 

ZA + MESNIČERJEVE 

SOBOTA 
1. 1. 2022

MARIJA, 
SVETA BOŽJA 
MATI

7.30 

8.45 

9.15 

10.00

R - Ivan 

ŠM - Janez 

ŠD - Ivan 

M - Sandi

ZA + FERDINANDA LUKNAR 

ZA + MATILDO ČUJEŽ 

ZA + NADO LEVER 

ZA + ANTONA SEDOVŠEK   /   ZA + JOŽEFA MAVRIČ 

NEDELJA 
2. 1. 2022

2. NEDELJA PO 
BOŽIČU

7.00 

7.30 

8.45 

9.15 

10.00 

10.30 

12.00

M - Janez 

R - Ivan 

ŠM - Sandi 

ŠD - Ivan 

M - Janez 

R - Ivan 

Golte - Sandi

ZA + MARIJANA BLATNIK 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

ZA + JOŽICO GOSTEČNIK IN + ŽABNEKOVE 

ZA + JOŽETA BLEKAČ (8 DAN)   /   ZA + JANEZA PORT 

ZA + ŽUNTER IVANA IN MARIJO (OBLETNA)   /   ZA + DRAGOTA MOŽIC 

ZA + VIKTORIJO FRICELJ (30 DAN)   /   ZA + ZDRAVJE IN BLAGOSLOV ZAKONA OB ZLATI POROKI 

ZA + JOŽETA MIKEK   /   ZA + MARIJO LESKOVŠEK

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

ALFA 2022 

Alfa srečanja se bodo 
pričela v torek, 25. 1. 
2022 in bodo trajala 

11. srečanj vsak torek 
ob 20. uri do 5. aprila 
2022. Srečanja bodo v 
hibridni obliki, nekaj v 

živo v župnijskih 
prostorih v Mozirju in 
nekaj preko ZOOM-a. 

Alfa prihaja zaradi 
posameznikove 

potrebe po več. Vsak dan si zastavimo na Osoče 
vprašanj: kaj obleči, kateri jogurt pojesO, koliko bo 

spet okuženih, kakšno bo vreme, kateri meni izbraO 
pri malici, kaj je še treba kupiO, do kdaj je že treba 
vrniO knjige v knjižnico, kdaj je zadnji čas, da grem 
spat … V trenutku pomembna vprašanja, čez nekaj 

dni zagotovo že pozabljena. 

Spletna prijavnica dosegljiva na: 
www.apostol.si 

__________________________________________ 

BOŽIČNO NOVOLETNI HIŠNI BLAGOSLOV 

bo letos potekal po vseh 4 župnijah. Letos smo začeli  
novo skupno pot župnijskega življenja. Župnik bom 

zato letos za začetek obiskal vse župnijske sodelavce 
v vseh župnijah, vse, ki sodelujete v pastoralnem 

delu, voditelje skupin, sodelavce v bogoslužju, 
dobrodelnosO, gospodarskem upravljanju župnij, 

raznih sveOh, skupinah, ... 
Za vsak primer, da vas ne izpusOm, se tudi prijavite. 
Obiski se bodo začeli po 1. 1. 2022, sproO pa bom 

tudi oznanjal, kje bom obiskoval in katere dni.

OBIŠČI APOSTOL.SI NA                                                                           

http://www.apostol.si

