Verouk redno po urniku.

ŽUPNIJE MOZIRJE, REČICA, ŠMARTNO in ŠMIHEL

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

Udeležba na pripravi za birmo za 9. in 8. razred je OBVEZNA ZA PREJEM ZAKRAMENTA
BIRME. V mesecu februarju bo sestanek za starše veroukarjev obeh razredov posebej v obeh
župnijah. Že sedaj pa starši 9. razreda prejemajo obves la preko SMS in e-pošte. Prosimo, da
vzamete resno te pogoje, ker sicer prejem zakramenta birme NE BO MOGOČ v pomladnem
terminu. Več o tem na apostol.si.
------------------

Mlade vabimo na srečanje animatorjev oratorija, ki bo v petek, 21. januarja zvečer. Prijava
preko spletnega obrazca na apostol.si ali v župnišču. Po prijavi sledijo ostale informacije.
Mladinska srečanja so sicer predvidena ob petkih zvečer na 14 dni.
------------------

GLASNIK
9. 1. 2022
NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA

Zaročence vabimo na spletno pripravo na zakon, ki bo 6. zaporednih četrtkov zvečer, od 3.
februarja do 10. marca na ZOOM-u. Prijavita se preko spletnega obrazca na apostol.si.
------------------

Sinodalna srečanja po skupinah izvajamo v mesecu januarju.
------------------

V veliko župnijah je bila navada nekoč, da so ljudje “plačali za stole“ ob začetku leta. Na tak
način so darovali za cerkvene potrebe (in ne za duhovnika). Župnija ima tudi danes mnoge
potrebe, npr. vzdrževanje stavb za bogoslužje, katehezo in bivanje duhovnikov, stroški, kot so
ogrevanje, elektrika, komunala, ... ter stroški pastoralnega delovanja župnije, honorarji, razni
materiali, ...
Danes seveda več ne plačujemo za prostor v cerkvi oz. za stole, po drugi strani pa ste prav
lepo naprošeni, da darujete za cerkvene potrebe, vsi, ki ču te z župnijo in bi radi, da Cerkev
še naprej živi in deluje v naših krajih. Zato so nedeljske nabirke v januarju, predvsem prvi 2
nedelji, namenjene za “stole“, torej redne potrebe župnije (vseh 4 župnij), prvi 2 nedeljski
nabirki v februarju (ob Svečnici) pa za ogrevanje.
------------------

Dar za Cerkev lahko nakažete tudi na TRR. Podatke najdete na:

h ps://apostol.si/dar-za-cerkev
____________________________________________________________________________
MOZIRJE
Priprave za birmance 8. razreda bodo v ponedeljek, 10. 1. 2022 od 18.00 - 19.30 ure.
------------------

Koncert Šaleškega akademskega pevskega zbora bo v Mozirski farni cerkvi v nedeljo, 16. 1. ob
18 uri.
------------------

Srečanje in vaje za ministrante bo v četrtek, 13. 1. ob 17. uri.
------------------

V ponedeljek, 10. 1. začnem župnik z blagoslovi domov po župniji Mozirje, letos sem se
odločil, da obiščem vse župnijske sodelavce. Vnaprej vas bom obves l, da lahko obisk v
primeru bolezni odpoveste. Kdor bi želel obisk in blagoslov, me lahko tudi posebej obves .
____________________________________________________________________________
REČICA
Priprave za birmance 8. razreda bodo v ponedeljek, 10. 1. 2022 od 15.00 - 16.30 ure.
____________________________________________________________________________
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. Spletna prijavnica je dosegljiva na:
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www.apostol.si

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 3,15-16.21-22)
Tis čas je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni
morda on Mesija. Janez pa je vsem odgovóril: »Jaz vas krščujem z vodo, pride pa
močnejši od mene, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovih sandal; on
vas bo krs l s Sve m Duhom in ognjem. Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi
Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo. Sve Duh je prišel nadenj v telesni podobi
kakor golob in zaslišal se je glas iz neba: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam
veselje.«
ŽUPNIJSKI URAD ŽUPNIJ Mozirje, Rečica ob Savinji, Šmartno ob Dre 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

OZNANILA ZA ŽUPNIJE: MOZIRJE - M, REČICA ob Savinji - R, ŠMARTNO ob Dre - ŠD, ŠMIHEL nad Mozirjem - ŠM.
OZNANILO MAŠNIH NAMENOV
NEDELJA
9. 1. 2022

NEDELJA
JEZUSOVEGA
KRSTA

Nekaj predvidenih projektov obnov v 2022:

7.00

M - Ivan

ZA + IVANA PODVRATNIK IN BRATE IN SESTRE

7.30

R - Sandi

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

8.45

ŠM - Ivan

ZA + ZGORNJE UDOVSKE / ZA + GREGORJA MIKEK (OBLETNA)

9.15

ŠD - Janez

ZA + PETRA (OBLETNA) IN JOŽEFO LEVER / ZA + STANISLAVA FALE IN ZMBIRTOVE

10.00

M - Ivan

ZA + FRANCA BREZOVNIK (30 DAN) / ZA + ŠPEH ERNESTA (OBLETNA), TONČKO IN + ŠPEHOVE

10.30

R - Janez

ZA + ANO, IVANA IN SINA JANEZA ZAGRADIŠNIK (OBLETNA)

sv. Gregor iz
nise

8.00

M - vsi

ZA + ANTONA BELAK
ZA + 5 KOŠAKOVIH DEKLET
ZA ZDRAVJE

TOREK
11. 1.

sv. Pavlin
Oglejski, Škof

18.00

M - Sandi

ZA ZDRAVJE

18.00

R - Ivan

ZA + ANO, IVANA IN VERONIKO ŽUNTAR / ZA + PEČNIK VERO IN JOŽETA (OBLETNA)

18.00

ŠD - Janez

ZA + IVANA KOLENC / ZA + ZVONKOTA ŠEMLAK

sv. Tatjana,
mučenka

8.00

M - Ivan

ZA + KLADNIKOVE

8.00

R - Janez

ZA + ANO KOMAR

ČETRTEK
13. 1.

sv. Hilarij, Škof

16.00

ŠM - Sandi

V ZAHVALO

18.00

M - Ivan

ZA + SONJO SLEMENŠEK IN RODBINO / ZA + GALOVE (OBLETNA)
ZA + MARIJO IN BRANISLAVA BLAGOJEVIČ (OBLETNA)

18.00

R - Janez

ZA + JOŽETA JURJOVEC / ZA + BANKOTOVE IZ ŠENTJANŽA

PETEK
14. 1.

18.00

M - Janez

ZA + ZOFIJO PORT (30 DAN) / ZA + MARIJO PODOBNIK / ZA + ZAVRŠNIK LJUDMILO (OBLETNA)

18.00

R - Ivan

ZA ZDRAVJE / V ZAHVALO

SOBOTA
15. 1.

18.00

M - Ivan

ZA + MIKEK JOŽETA IN BLAŽA (OBLETNA) / ZA + 2 ANTONA IN MARIJO ZAVRŠNIK

18.00

R - Janez

ZA + ŠIMENČEVE (OBLETNA ZA MAMO)

7.00

M - Janez

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

7.30

R - Ivan

ZA + HEDVIKO GRIČAR

8.45

ŠM - Janez

ZA + NAPOTNIKOVE (OBLETNA ZA ALOJZIJO) / ZA + BERNARDO GREGORC

9.15

ŠD - Ivan

ZA + VOLOŽNIKOVE / ZA + MAJDO SLAPNIK

10.00

M - Sandi

ZA + ROZALIJO RŽENIČNIK / ZA + PETRA ŽEHELJ

10.30

R - Ivan

ZA + STARŠE PRISLAN IZ NIZKE (OBLETNA) / ZA + LUJA ČIRIČ
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SREDA
12. 1.

2. NEDELJA
MED LETOM

Župnija Šmartno:
- streha na cerkvi sv. Gervazija in Protazija
- premislek in načr za temeljito notranjo obnovo
župnijske cerkve (ogrevanje, klopi, obnova sten,
prezbiterija, omara v zakris ji, ...)
- obnova stranskega oltarja v župnijski cerkvi
Župnija Šmihel:
- menjava zunanjih oken na župnijski cerkvi
- priprave na pleskanje fasade, predvsem zvonika in
če bo možnost in sredstva, tudi izvedba

PONEDELJEK
10. 1.

NEDELJA
16. 1. 2022

www.apostol.si

Župnija Rečica:
- nova spovednica v župnijski cerkvi in v Kokarjih
- pričetek obnove prostorov Karitas
- obnova župnijske pisarne, kjer bo večnamenski
prostor ter hodnika in shrambe v pritličju župnišča
- obnova križanega in križa ter ostenja na zadnji steni
župnijske cerkve
- računalniška projekcija pesmi v cerkvi
- premislek in načr za temeljito notranjo obnovo
župnijske cerkve (tlaki, ogrevanje, klopi, čiščenje in
obnova sten, ureditev prezbiterija, ...)
Župnija Mozirje:
- obnova ali menjava okenj na Ljubijski cerkvi ter
obnova fasade
- posodobitev projekcije v župnijski cerkvi
Vsepovsod:
- redno vzdrževanje, ogrevanje, plačevanje
komunalnih stroškov, postavitev nekaj klopc v
okolico cerkva in župnišč, posodobitev opreme v
veroučnih učilnicah in drugih pastoralnih prostorih,
osvetlitev, menjava varčnih sijalk, ...
BOG POVRNI VSEM DAROVALCEM, KI DARUJETE ZA
SVOJO ŽUPNIJO IN OZNANJEVANJE EVANGELIJA.

