POROČILO O ŽIVLJENJU IN DELU ŽUPNIJ MOZIRJE in ŠMIHEL NAD MOZIRJEM V LETU 2017
(Župnija Mozirje in Šmihel nad Mozirjem sta cerkveno-pravno pastoralno združeni župniji.)

Mozirje:
Sv. krstov je bilo 17, od tega 10 dečkov in 7 deklic, vsi iz župnije Mozirje.
Cerkvene poroke so bile 3. 2 v župnijski cerkvi in 1 v kapeli sv. Valentina v Gaju. Od tega 2 domača para.
Zakrament sv. birme je prejelo skupaj 30 birmancev v 9. razredu OŠ, iz župnije Mozirje 27 birmancev,
od tega 12 fantov in 15 deklet ter 3 iz župnije Šmihel nad Mozirjem, 3 dekleta.
K prvemu sv. obhajilu je v Mozirju pristopilo 37 otrok, od tega 21 dečkov in 16 deklic.
Cerkvenih pogrebov je bilo 27, od tega 12 moških in 15 žensk.
V letu 2017 je bilo razdeljenih približno 39.000 hostij (skupaj s Šmihelom).

Šmihel:
Sv. krsta sta bila 2, oba dečka.
Cerkvena poroka je bila 1, v kapeli Jezusa Dobrega Pastirja na Mozirski planini. Par je bil iz župnije
Mozirje.
Zakrament sv. birme so v Mozirju prejeli 3 birmanci iz župnije Šmihel, 3 dekleta.
Cerkveni pogreb je bil 1, ženska.
V letu 2017 je bilo v Šmihelu prvo sv. obhajilo. Prvoobhajancev je bilo 5, 4 deklice in 1 fant.
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Leto 2016 v župnijah Mozirje in Šmihel nad Mozirjem
Skupine in župnijski sodelavci v Mozirju:
-

župnijski pastoralni svet
svet ključarjev
osnovnošolski verouk (ok. 310 otrok, 4 kateheti)
animatorji (birmanski in oratorijski)
3 zakonske skupine (eno meddekanijsko vodi nadškof Marjan Turnšek)
misijonska skupina
biblična skupina
župnijski bralni klub
skupina za duhovno rast Društva katoliških pedagogov
moška skupina – možje sv. Jurija
ženska skupina
več molitvenih skupin
skavti – Steg Mozirje 1 (otroci in mladi)
odrasli skavti – 2 bratovščini v Mozirju
frančiškov svetni red
molivci živega rožnega venca
ministrantska skupina
župnijska Karitas
mešani cerkveni pevski zbor
pevska skupina Sinaj
otroški cerkveni pevski zbor
molivci Molitvene zveze za duhovne poklice
katoliško športno društvo Mozirje – Mozirski Orli
bralci božje besede in mašnih uvodov
izredni delilci obhajila (7 - pri maši in obiskovanje na domu)
urejevalke bogoslužnih prostorov (snažilke, krasilke – po vaseh)

Skupine in župnijski sodelavci v Šmihelu nad Mozirjem:
-

župnijski pastoralni svet
svet ključarjev
cerkveni pevski zbor
osnovnošolski verouk (10 otrok), vsi ostali otroci iz Šmihela pa obiskujejo verouk v Mozirju.
urejevalke bogoslužnih prostorov (snažilke, krasilke)
bralci božje besede
molivci živega rožnega venca
molivci Molitvene zveze za duhovne poklice
župnijska Karitas
ministranti

Župnijski mediji:
-

Župnijska oznanila: «Glasnik« - izhaja redno vsak teden pred nedeljo
Župnijska spletna stran Mozirje: http://zupnija-mozirje.si/
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Dogodki v l. 2017:
Januar se je pričel z hišnim blagoslovom po Mozirju, Lokah in Šmihelu. Vsako leto se veselimo tudi
kolednikov iz Mozirja, Lok in Lepe Njive, ki nas po domovih obiščejo, nabrana sredstva pa velikodušno
darujejo za misijone in uboge. Januar je čas tudi za duhovne obnove za birmance in tečaj za zaročence.
14. januarja smo doživeli v Mozirju tudi Ženski zajtrk. Gostji sta bili dr. Sara Ahlin Doljak, odvetnica,
mediatorka, predavateljica, mama, žena in Erika Novak, zaposlena pri DiŽ, voditeljica zakonskih skupin,
mama, žena, skavtinja.
Mozirski mali svetopisemski maraton pa je bil letos 26. januarja od 18.30 do 24.00 v župnijski cerkvi v
Mozirju.
V mesecu februarju smo dela prost dan, slovenski kulturni praznik, izkoristili in poromali v Vipavsko
dolino. Ustavili smo se v Vrhpolju pri Vipavi, kjer smo si ogledali največjo umetnino p. Marka Ivana
Rupnika na slovenskih tleh, to je mozaik, križev pot in barvna okna. Ogledali smo si izvir Vipave,
župnijsko cerkev sv. Jurija v Mirnu in Oglej v Italijo, kjer je bilo 1000 let cerkveno središče (oglejski
patriarhat) za slovenske dežele.
V mesecu marcu se je pričel postni čas, ki smo ga letos zaznamovali z duhovnimi vajami v vsakdanjem
življenju, ki so trajale 40 dni in se jih je udeležilo preko 20 udeležencev. Vsak dan smo prebirali knjigo
Odgovori na težka življenjska vprašanja in se sestajali vsak teden, da smo si podelili spoznanja.
Marec je zaznamoval postni čas. Ob postnih petkih smo prisluhnili tujim pridigarjem: g. Urban Lesjak,
kaplan v Šoštanju, p. Toni Brinjovc, župnik v Turnišču, nadškof dr. Marjan Turnšek, dr. Karel Gržan, g.
David Zagorc, župnik na Rečici ob Savinji in p. Andrej Pollak, frančiškan. Prav tako smo prisluhnili
aktualnemu in polemičnemu predavanju dr. Draga Ocvirka: Islam, begunci in sožitje. Birmanci so se
udeležili dekanijskega srečanja, kjer smo gostili zaporniškega duhovnika Robija Friškovca in domači,
mozirski skavtski bend. Ženske so bile na ženskem odmiku v Šmihelu nad Mozirjem.
April je mesec župnijskega zavetnika sv. Jurija, ki ima god 23. 4., v zadnjih letih pa v mesecu aprilu
obhajamo tudi slavje prvega svetega obhajila, ki je bilo letos na nedeljo, 30. 4. V pripravi na Jurijevo
nedeljo smo v soboto, 22. 4., prisluhnili koncertu za orgle in trobento v župnijski cerkvi v Mozirju.
Mesec maj je šmarnični mesec. Ves mesec se v župnijski cerkvi, ob kapelah in ob križih zbirajo otroci in
odrasli, da prisluhnejo šmarnicam. Na Florjanovo nedeljo smo blagoslovili gasilce in se jim zahvalili za
njihov trud, na prvo majsko nedeljo pa so zakonci jubilanti obnovili svoje poročne obljube. Obhajali smo
sveto birmo, z moškimi pa smo odšli v Šmihel na duhovni odmik.
Junij je tradicionalno mesec lepih nedelj. Mozirski Orli so kot vedno organizirali pohod po naših cerkvah,
bolni in ostareli so poromali na Brezje, birmanci in animatorji pa na Svete Višarje.
V poletnih mesecih smo ob obeh oratorijih, v Mozirju in na Lepi Njivi, ter vseh treh poletnih skavtskih
taborih ter ob počitniških delavnicah Karitas, ko smo obhajali Radegunško nedeljo ter romarski shod pri
sv. Mariji in sv. Roku na Brezju 15. in 16. avgusta začeli tudi z obnovo strehe, fasade in oken Mozirske
kaplanije ter nadaljevali z obnovo stranskega oltarja sv. Lovrenca v župnijski cerkvi v Šmihelu. Oba
projekta sta bila uspešno zaključena. V Šmihelu je na tretjo nedeljo v avgustu že tradicionalno blagoslov
traktorjev. Tudi ministranti so si za celoletno pridno ministriranje zaslužili počitnice v Piranu pri patrih
minoritih.
V septembru smo že tradicionalno poromali na Brezje in z mladimi v Stično. Odrasli skavti so odšli na
svoj tabor, začeli pa smo tudi s ponovnim srečevanjem drugih skupin, vseh zakonskih, biblične, bralnega
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kluba, katoliških pedagogov, misijonske skupine, mladinske skupine, birmanskih animatorjev ... Naj
posebej omenim ustanovitev dveh novih skupin, skupine za ženske in še ene skavtske bratovščine, ki se
srečujeta 1x mesečno, z vajami pa je ponovno pričel tudi otroški cerkveni pevski zborček in pevska
skupina Sinaj.
V mesecu oktobru smo se z mešanim cerkvenim pevskim zborom iz Šmihela ter pevsko skupino Sinaj
udeležili tudi srečanja cerkvenih pevskih zborov dekanije Gornji Grad.
November se je pričel s praznikom Vseh svetih in dobrodelno akcijo dar za žive v spomin na rajne. Z
serijo 6 predavanj je pričel dr. Karel Gržan, ki bo z nami do marca 2018. Župnijska Karitas Mozirje-Šmihel
je obhajala teden Karitas in že štirinajstič organizirala dobrodelni koncert. Župnik je predstavil misijonsko
potovanje v Kazahstan in srečanje z misijonarjem, našim domačinom p. Mihom Majetičem.
Mesec december je zaznamovan z adventnom in božičnimi prazniki. Tik pred božičem se tudi vsako letos
veselimo prihoda luči miru iz Betlehema. Omenim naj še tradicionalno silvestrsko sv. mašo ob 23.00 pri
sv. Roku na Brezju.
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Pregled finančnega poslovanja in gospodarjenja v letu 2017
Župnija Mozirje
-

Nova streha na Mozirski kaplaniji, obnovili smo fasado, okna, postavili nove žlebove ter vse, kar
zraven spada. ok. 20.000 €.
Nova ograja ob otroškem igrišču.
Bilo je kar nekaj manjših popravil, vzdrževalnih del in menjav dotrajanih materialov.

Župnija Šmihel nad Mozirjem
-

V Šmihelski župnijski cerkvi je bil popolnoma obnovljen stranski oltar sv. Lovrenca. Strošek: nekaj
čez 15.100 €.

Dolgov nobena župnija nima. S sredstvi, ki jih pridobimo pri nabirkah in drugih darovih vernikov ter z
najemninami ter nekaj s prodajo lesa, predvsem v župniji Šmihel, lahko sproti pokrivamo stroške za
položnice, redno pastoralno delovanje in obnove, kolikor pač zmoremo. Bog vsem povrni za darove in
prostovoljno delo, predvsem ključarjem obeh župnijskih in vseh podružničnih cerkva za trud in čas.
Načrti za naprej
Župnija Mozirje
-

Nova streha na kapeli sv. Valentina v Mozirskem gaju ter fasade ter notranjosti kapele.
Popravilo obeh zunanjih kapel na Ljubijski cerkvi in obnova obeh kipov.

Župnija Šmihel nad Mozirjem
-

Nova spovednica v župnijski cerkvi
popravilo oken na župnijski cerkvi
Zamenjava strešne kritine (macesnove deske) na kapeli Jeuzsa Dobrega Pastirja na Mozirski
planini in po potrebi ureditev še drugih delov strehe.

Ob koncu bi se rad zahvalil vsem, ki čutite z župnijo: vsem župljanom, sodelavcem v bogoslužju, pastorali
in dobrodelnosti, katehetom, ključarjem in župnijskemu svetu ter vsem, ki darujete za cerkvene potrebe,
predvsem pa vsem molilcem. Rad bi se zahvalil župnijskim gospodinjam ter vsem, ki z župnijo sodelujete,
občini Mozirje ter mnogim društvom.
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