december 2017
2

Radmirje: 10h, slovesna maša [sv. Frančišek]
Advetni večer - zakonca Majcen, Center Rinka

3

1. adventna nedelja
Dom GG - 15h, miklavževanje, skavti

5

maša v domu, 16h (Nova Štifta)
maša, 260. obletnica smrti - Gornji Grad, 18h

6
sre.

rekolekcija - Bočna

8

Brezmadežno spočetje Device Marije

9

Advetni večer - Karel Gržan, Center Rinka
Koncert - Ljubno, župnijska cerkev, 18h

sob.

ned.

tor.

pet.

sob.

2. adventna nedelja
sv.
maša
Miklavževa nedelja, Ljubija, 10h
10
ned.
adventna izmenjava mašnikov Luče-Rečica
Koncert - Dom kulture Nazarje, 15h
maša v domu, 16h (Luče/Solčava)
12
tor.

Adventni župnikov večer - Rečica, 19h

20
Predavanje - Karel Gržan, Mozirje, 18h
sre.
24
ned.

BOŽIČ - Jezusovo rojstvo 
25
pon.
žive jaslice - Dol-Suha, 17h, 18:30
blagoslov konj - Šetnjanž, 10h

26
blagoslov kolednikov - Ljubno, 10h
tor.
maša v domu, 16h (Radmirje)

sv. maša - Šetnjanž, 9h
27
sre.

sv. maša - Lepa Njiva, 10h
nedelja sv. družine

31
zahvalna sv. maša - Gornji Grad, 18h
ned.

zahvalna sv. maša - sv. Rok, Brezje, 23h

januar 2018
2

sv. maša - Mozirska planina (Dobri pastir) 12h
maša v domu, 16h (Rečica)

3

rekolekcija - Nazarje

tor.

Škofijsko srečanje mladih -Sveti Duh
15
pet.

sre.

začetek božične devetdnevnice
16
sob.

ned.

Celje, 20:30

Oratorijski dan - Luče, 9-16h

4. adventna nedelja, sveti večer 

7
9

tor.

nedelja Jezusovega krsta
božič za pravoslavne kristjane

maša v domu, 16h (Mozirje)

3. adventna nedelja - Luč miru
17
ned.
adventna izmenjava mašnikov Ljubno-Gornji Grad

10
Večer za starše - Nazarje, 19h
sre.

19
maša v domu, 16h (Ljubno)
tor.

13
srečanje kolednikov - Celje-bl. A.M.Slomšek
sob.

14
ned.

2 nedelja med letom

maša v domu, 16h (Nazarje)
16
tor.
Župnikov večer - Rečica, 19h

škofijsko srečanje bibličnih skupin,
28
ned.
Celje, sv. Jožef, 15h

maša v domu, 16h (Nova Štifta)
30
tor.

sv. Anton, sv. maše:
Podvolovjek 10h, Okonina 10h,
17
sre.
Nazarje 7h (klarise), 10h in 18h
Predavanje - Karel Gržan, Mozirje, 18h
Beli jelen - skavtski izziv MB regije (Velika Planina)
20
sob.
Koncert - Mozirje, župnijska cerkev, 19h
molitev za nove duhovne poklice 21
ned.
dekanija Gornji Grad, Celje - Marijina cerkev, 15h

23
maša v domu, 16h (Šmartno/Bočna)
tor.

Župnikov večer - Rečica, 19h

februar 2018
2

svečnica - Jezusovo darovanje
Dobrodelni koncert - Gornji Grad, 18h

4

Priprava na zakon I/II, - Nazarje, 15-18h

tor.

6

maša v domu, 16h (Mozirje)

7

rekolekcija - Rečica

pet.

ned.

sre.

24
svetopisemski maraton, Nazarje
sre.

10
Priprava na zakon II/II, - Nazarje, 15-18h
ned.

svetopisemski maraton, Mozirje
25
čet.

pepelnična sreda
14
sre.

(18:30-24h)

maša za Valentinovo, (Mozirski gaj)

»Zadeve svetnikov«
Frančišek Ksaver 2. december
farno žegnanje, slovesna maša ob 10h
"Miklavževa nedelja" 10. december
sv. maša - Ljubija, sv. Nikolaj ob 10.00
Štefan 26. december
blagoslov konj - Šentjanž, 10.00
blagoslov kolednikov - Ljubno, 10.00
Janez evangelist 27. december
sv. maša - Lepa Njiva, 10.00
sv. maša - Šentjanž, 9.00
Silvester 31. december
maša v zahvalo za staro leto - Brezje, 23h
maša v zahvalo - Gornji Grad, 18h

Anton Puščavnik 17. januar
Podvolovljek – maša ob 10. uri
Nazarje – maše: ob 7. uri pri s. klarisah,
v cerkvi ob 10. in 18. uri
Okonina – maša ob 10. uri
Valentin 14. februar
sv. maša v kapeli sv. Valentina v Mozirskem gaju
DRUGO
5. december - Maša ob 260. obletnici
smrti škofa Ernesta fon Attemsa, Gornji
Grad ob 18.00
2. januar - Maša na Mozirski planini v
kapeli Jezusa Dobrega Pastirja ob 12.00

SPOVEDOVANJE pred Božičem

Ljubno – četrtek, 21. 12.
– od 9.30 in ob 10h sv. maša
– od 16.30 in ob 17h sv. maša

Mozirje
sobota, 23. 12. – Mozirje (dop 8-9h)
ter zvečer od 16h dalje

Gornji Grad
petek,15.12.: 9-11h in 16-18h

Nazarje
med božično devetdnevnico:
– od 17.30 do konca maše.

Nova Štifta
sreda, 20.12. ob 15.30

Rečica
v času božične devetdnevnice:
– od 17h in med sv. mašo
– zjutraj (6-7h)

Luče
– 22. in 23. 12. od 15.00
– 24. 12. med sv. mašami
– 24. 12. od 18h (Podvolovljek)

Bočna
2. adventna nedelja, 10.12. ob 14. uri

Solčava
23. 12. od 10-11h ter 24. 12. med mašo

Šmartno
2. adventna nedelja, 10.12. ob 16. uri

Radmirje
četrtek, 21. 12. 2017 ob 9h in 16h

Luče in Solčava
24. 12.:
19.00 – Podvolovljek
22.00 – Solčava
24.00 - Luče
25. 12.:
8.00 in 11.00 – Luče
9.30 – Solčava
Radmirje
24. 12.:
22.00 – Radmirje
25. 12.:
9.00 – Radmirje
11.00 – Okonina

Mozirje in Šmihel
24. 12.:
18.00 – Mozirje
24.00 – Mozirje in Šmihel

Šmartno in Bočna
24. 12.:
22.00 – Šmartno
24.00 – Bočna in sv. Jošt

25. 12.:
7.00 in 10.00 – Mozirje
8.45 – Šmihel
18.00 – sv. Radegunda

25. 12.:
8.00 – Bočna
9.30 – Šmartno

MAŠE
BOŽIČNEGA
PRAZNIKA

Ljubno
24. 12.:
19.00 in 23.00
25. 12.:
8.00 in 10.00

Gornji Grad
24. 12.:
18.00 in 24.00
25. 12.:
9.00

Nazarje
24. 12.:
24.00 – v cerkvi in pri s. Klarisah

Rečica
24. 12.:
18.00 in 24.00

Nova Štifta
24. 12.:
24.00

25. 12.:
10.00 in 16.00 uri (po maši pohod k sv. Urbanu)
19.00 – sv. Urban

25. 12.:
7.30 in 10.30

25. 12.:
8.00 in 10.00

Predavanja
Mozirje
– Sreda, 10. januarja – predavanje
“Duhovnost slovenske hiše“ – p. Silvo
Šinkovec
Cikel predavanj p. Karla Gržana:
– Sreda, 13. decembra ob 18. uri.
(Med)osebno in družbeno nas
svobaja ironizacija!

Predstavitev nove knjige – zbirke smešnic:
Jaz, Čarli Čeplin – Karel Gržan kot Čarli
(angl. Charlie – Karli) čeplin (angl. chaplain – kaplan).

– Sreda, 17. januarja ob 18. uri.
Slovenci smo specialisti za večglasje
v harmoniji!
Zakaj zvenimo v (med)osebnih in
družbenih odnosih tako razglašeno?

Adventne izmenjave
mašnikov
2. adventna nedelja:
Luče/Solčava in Rečica
3. adventa nedelja:
Ljubno in Gornji Grad

Duhovna oskrba v Centru
starejših Gornji Grad
Sveta maša je v domu vsak torek in
soboto ob 16. uri.
Za varovance skrbi stalni diakon g.
Stanislav Čeplak. GSM 040 993 103

Nazarje
Sreda, 10. januar ob 19. uri
Večer za starše. Ob knjigi Vihar v glavi
razmišljamo o vzgoji mladostnikov.
(p. Tomaž Pinter)
Rečica
Župnikovi večeri – torek ob 19. uri:
2.december, 16. in 30. januar, v prostorih Medgen borze (Rečica ob Savinji
61) - Verouk za odrasle - o pomembnih
temah naše vere

Luče-Solčava
Adventni večer, Center Rinka ob 18:30:
– 2. december: gosta večera sta
zakonca Sabina in Stanko Majcen iz
Nove Cerkve
– 9. december: gost večera je p. Karel
Gržan

Obiski bolnikov
Za obisk duhovnika na domu se
obrnite na domačega župnika. Redno obiskujemo bolnike na 1. petke v
mesecu. Bolni ali ostareli, ki ne more
več v cerkev, lahko ob obisku duhovnika
prejme zakrament spovedi in obhajila ali
bolniškega maziljenja.
Ostareli ali hudo bolni za katere slutite,
da se jim življenje izteka, se pripravijo
na smrt s sveto popotnico (zakrametni
spovedi, obhajila in bolniškega maziljenja). Svojci omogočite sprejeti sveto popotnico vašim umirajočim, saj jih s tem
ne odpišemo, temveč jim ponudimo
krepčilo za moč v zadnji uri.

Mladi
Od 28. 12. 2017 do 1. 1. 2018
bo v Baslu (Švica) potekalo evropsko srečanje mladih, ki ga v
sodelovanju s posameznimi krajevnimi Cerkvami ter številnimi
mladimi prostovoljci pripravlja redovna skupnost bratov iz
Taizéja pod naslovom Romanje
zaupanja na zemlji.
Letošnje srečanje je 40. po
vrsti. Evropskega srečanja mladih se vsako leto udeleži od
nekaj 15.000 do več kot 30.000
mladih z vseh koncev Evrope,
med njimi tudi veliko iz Slovenije.

Oratorijski dan
16.decembra bo v Lučah oratorijski dan od 9. do 16. ure.

Začelo se je v votlini, daleč stran od mene in
tebe, ko se je zgodil čudež. Prišel je za vse, da
bi vžgal naša srca. Bil je kot prižgana sveča, ki
sveti le tako, da se daruje. Mnogi so se bali, da
bi se jih plamen dotaknil, tiste pa, ki so ga sprejeli, je povabil, da svetijo skupaj in vnemajo
druge.
Prepotoval je dolgo pot, da je danes lahko
pred menoj in pred teboj. Kaj bova naredila z
njim? Lahko se obrneva stran in sva še naprej
pusti sveči, ki se bojita, da bi se ju plamen dotaknil. Ali pustiva, da iz mene in tebe naredi
naju, da ga širiva naprej.
Kaj bova vzela danes? Je zopet dovolj samo
sveča ali bova tokrat sprejela plamen?

Priprava na zakon

Koncerti

Mozirje
- Koncert zbora Svoboda, župnjiska
cerkev, sobota, 20. januar ob 19. uri.
Nazarje
Koncert vokalne skupine
SONČNICE ob 10. obletnici
delovanja, Dom kulture Nazarje,
nedelja, 10. december ob 15. uri.
Ljubno
Korncrt ob srebrnem jubileju
župnijskega zbora, župnijska cerkev,
sobota, 9. december ob 18. uri.
Gornji Grad
Dobrodelni koncert - 2. februar ob
18. uri.

Žive jaslice

(Turistično društvo Rečica ob
Savinji)
Dol-Suha, 25. 12. 2017 ob 17h in
18:30
Božična zgodba se v soju zvezd in bakel
odvije pred očmi obiskovalcev 25. 12. v
opuščenem kamnolomu v Dol-Suhi. “Igralce” spremlja pevski zbor, skupno pa v
postavitvi živih jaslic sodeluje kar precej
domačinov.

Tečaj priprave na zakon naše dekanije
4. in 11. februar od 15. do 18. ure v
Frančiškanskem samostanu v Nazarjah.
Prijave na GSM 041 705 323 (p.
Tomaž) ali e-mail: župnija.nazarje@
gmail.com.
Tečaj za zaročence – Celje - sv. Jožef
Petek, 12., in sobota, 13. januarja
Petek, 16., in sobota, 17. februarja
Petek, 16., in sobota, 17. marca
Petek, 20., in sobota, 21. aprila
Petek, 18., in sobota, 19. maja
Petek, 15., in sobota, 16. junija
Petek, 13., in sobota, 14. julija
Petek, 7., in sobota, 8. septembra
Petek, 12., in sobota, 13. oktobra
Petek, 16., in sobota, 17. novembra
Več na:
www.jozef.si/tecaj-za-zarocence/
Šola za zakon
Šola za zakon je daljša priprava na zakon, ki obsega srečanja na 14 dni, in
temelji na dinamiki pogovora v paru
in podelitve v skupini. Več informacij:
p. Tomaž.

Božična devetdnevnica
Staro ljudsko pobožnost iz leta 1720 so prvič prepevali v Turinu.
Prepevamo jo med 16. in 24. 12.

Od 16. - 23. 12. jo bomo prepevali vsak dan med večernimi sv.
mašami (ob 18h) v Mozirju, Nazarjah in na Rečici.

