
ZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami 

 V nedeljo 29. julija bo Anino romanje na Čreto. Odhod iz Laz 

ob 7.30. Maša v cerkvi sv. Katarine bo ob 10.30.  

 V četrtek 2. avgusta je praznik Marije Angelske v  

Porciunkuli, to besedo prevajamo kot delček oz. košček. Sv. 

Frančišek je svoje brate spodbujal, naj nimajo nič lastnega, za 

to cerkvico pa je ţelel, naj zanjo zelo skrbijo in jim naročil, da 

če jih kdaj od tod kdo prepodi, naj se vrnejo nazaj. Za 

Frančiškovo ţivljenje je bil to pomemben kraj, saj pravi, da so 

se mu tu razjasnili razni dvomi, da je pri tej cerkvici Gospod 

pomnoţil njegov red in tam je Frančišek srečno končal svoje 

zemeljsko potovanje. Na ta dan je vezan tudi znani 

porciunkulski odpustek.  

 Na ta dan je možno prejeti popolni odpustek, če smo bili 10 

dni prej ali pozneje pri sveti spovedi, prejeli obhajilo, molili 

po papeževem namenu, smo obiskali frančiškansko ali drugo 

župnijsko cerkev in nismo navezani na noben greh. Na 

porciunkulo bova na razpolago za spovedovanje skozi cel dan. 

 Na porciunkulo bo v naši ţupniji potekalo celodnevno 

češčenje Najsvetejšega. Razpored:  

8.00 – Zavodice / 9.00 – Dobrovlje / 10.00 – Ţlabor  

11.00 – Sp. Rečica / 12.00 – patra / 13.00 – Dobletina 

14.00 – Prihova / 15.00 – Nazarje / 16.00 – Kokarje 

in ob 17.00 – Molitvena  skupina 

Svete maše bodo ob 7.00 pri sestrah klarisah, ob 10.00 in ob 

18.00 pa v cerkvi. Pri večerni sv. maši nas bo nagovoril  

p. Christian Gostečnik. 

 V soboto 11. avgusta bo pri s. klarisah (ob 40-letnici bivanja v 

Nazarjah) ob 9.00 molitvena ura, ob 10.00 pa somaševanje, ki 

ga bo vodil g. kardinal dr. Franc Rode; ob 14.00 bodo péte 

litanije Matere Boţje. Lepo povabljeni! 

 V torek 14.8., na predvečer Velikega šmarna bo romanje v 

Novo Štifto k Mariji Zvezdi. Začetek ob 11.00 pri kapelici pri 

šoli. Sv. maša v Novi Štifti bo ob 19.00.  

 Maša pri sv. Urbanu bo v nedeljo 19. avgusta ob 10.00. 

 Oratorij bo v naši ţupniji potekal od 20. do 24. avgusta. Letos 

bo glavni lik svetniški kandidat misijonar škof Friderik Irenej 

Baraga. Vabljeni k prijavam!  

 Vpis v prvi razred verouka bo potekal v času oratorija (od 

ponedeljka 20. do četrtka 23.8) ali po dogovoru s  

p. Tomaţem. 

 

Čiščenje in krašenje naše cerkve  

 od 30.7. do 4.8. – Ţlabor in Zavodice 

 od 6. do 10. avgusta – Zagradišče 

 od 13. do 18. avgusta – Prihova in ind. cona 

 od 20. do 25. avgusta – Nazarje 

PONEDELJEK 
30. julij 

Sv. Peter 
Krizolog 

 
KL 7.00 
– za + Barbaro Fužir, obl. 
– za + Simona in vse Kolarjeve 
 
 

PONEDELJEK 
6. avgust 
Jezusova 

spremenitev na gori 

 

 
KL 7.00  
– za + Marka Finkšta 
– za + s. Marijo Regino 

TOREK 
31. julij 

Sv. Ignacij 
Lojolski 

KL 7.00 
– za + Florjana in Ivanko Finkšt, 
mamina obl. 
– za + Antona Pikla 

TOREK 
7. avgust 

Sv. Kajetan 

 
KL 7.00  
– za + Antona in Elizabeto Fale 
– za + Franceta Kvaternika 
 

SREDA 
1. avgust 
Sv. Alfonz 

Ligvorij 

KL 7.00  
– za + Melito Jamnik 
– v čast sv. Rešnjemu Telesu 

SREDA 
8. avgust 

Sv. Dominik 

KL 7.00  
– za + brata Franca in starše Ramšak 
– v zahvalo (Marija Robnik) 

ČETRTEK 
2. avgust 
Porciunkula 

- celodnevno 
češčenje 

10.00 – za + Kecejeve, Marijina obl. 
18.00 – za + Srečka Urtlja 
KL 7.00 – za žive in + dobrotnike s. 
klaris 
–  

ČETRTEK 
9. avgust 
Sv. Terezija 

Benedikta od Križa 
(Edith Stein) 

KL 7.00  
– za + Amalijo in Stanko Praznik in 
Melito 
– po namenu (Klara) 
 

PETEK 
3. avgust 
Sv. Lidija 

KL 7.00  
– za + Ivano Zagradišnik 
– v čast presv. Srcu Jezusovemu 

PETEK 
10. avgust 
Sv. Lovrenc 

KL 7.00  
– za + Ivana Rupreta 
– za srečno vožnjo 

SOBOTA 
4. avgust 
Sv. Janez 
Vianney 

KL 7.00 – za žive in + dobrotnike in sam. 
družino 
– za duhovne poklice 
19.00 – za + Toneta Severja in Poldeta 
Petana, obl. 

 

SOBOTA 
11. avgust 
Sv. Klara  

KL 10.00  
– za + Terčkove: ata, mamo in sina Marka 
– za dobrotnike 
19.00 – rezervirano 
 

NEDELJA 
5. avgust 

18. navadna 
nedelja  

7.00 – za žive in + župljane  
10.00 – za + Antona Pečnika 
KL 8.00 – za + Podbregarjeve, 
Podlesnikove, Franca Vavdija in Antona 
Planinška 

NEDELJA 
12. avgust 

19. navadna 
nedelja  

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za zdravje in razumevanje v družini 
KL 8.00 – za + Drčeve, Trniške in 
Klančnikove 

 

 

MAŠE: 
Delavnik ob 7. uri 

Sobota 
ob 18. uri (pozimi) 
ob 19. uri (poleti) 

Nedelja  
ob 7. in 10 uri 

KRST 
Vsako prvo nedeljo ali 

po dogovoru. 

POROKA 
Zaročenci naj se prijavijo 

vsaj mesec dni pred poroko. 
Potrebujejo samski list ter 
tečaj priprave na poroko. 

POGREB 
Smrt prijavite v župnijski 

pisarni, da se dogovorimo 
za zvonjenje in pogreb. 

Ostalo uredite na 
matičnem uradu. 

Župnijska pisarna je 
odprta vsak dan po maši. 

OZNANILA 
izdaja Župnija Nazarje 
Samostanska pot 50 

3331 Nazarje 
Tel.: 03 58319 93 

zupnija.nazarje@gmail.com 
http://franciskani-nazarje.si 

Odgovarja: p. Andrej Pollak, žpk. 
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