
OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

 

Dogajanje pred nami 

 Današnja nedelja je Slomškova, v ponedeljek bo njegov god. 
Zapisal je znamenito misel. »Boljši časi pridejo po boljših 
ljudeh.« Jamranje je odveč, delati drugače in boljše pa po 
nasvetu zavetnika naše škofije recept za lepšo prihodnost.  

 V torek 25. septembra je obletnica posvetitve naše župnijske 
cerkve. Posvečena je bila leta 1661, torej pred 357 leti. Naj bo 
še naprej kraj bratskega srečanja pri nedeljskem bogoslužju in 
naše rasti v veri. 

 V sredo 26. septembra ob 19.00 bo srečanje župnijskega 
pastoralnega sveta. Predloge in vprašanja lahko posredujete 
nama, tajnici ŽPS ali po e-pošti zupnija.nazarje@gmail.com. 

 V sredo 3. oktobra zvečer ob 19.00 bomo v cerkvi obhajali 
obred transitus – spomin smrti sv. Frančiška Asiškega. 
Vabljeni vsi, ki vam je sv. Frančišek blizu. 

 V četrtek 4. oktobra bo praznik sv. Frančiška, maši bosta 
slovesni, saj je to naš redovni ustanovitelj.  

 V četrtek 4. oktobra je tudi prvi četrtek v mesecu in da molitve 
za nove duhovne poklice in stanovitnost poklicanih. Kot lani 
bo tudi letos na obisk prišli gostje duhovniki, redovnice in 
redovniki in misijonarji oz,. misijonarke. Zvečer ob 18.00 bo 
pričevanje in molitev za duhovne poklice. Vabljeni! 

 V petek 5. oktobra bo prvi petek v mesecu. Obiskovala bova 
onemogle in bolnike po domovih. Če veste za koga, ki bi ga 
bilo treba obiskati, nama, prosim, sporočite. Duhovnik prinese 
obhajilo, lahko tudi mazili bolnega in ga spove. 

 V petek 5. oktobra zvečer ob 18.00 bo ljudski večer v 
organizaciji Martinovega društva. 

 V nedeljo 7. oktobra popoldne ob 15.00 bo srečanje za bolne 
in ostarele. Prosim vas, da čimprej začnete obveščati ljudi, ki 
jim je srečanje namenjeno in jim po svojih močeh omogočite 
prevoz. Od 14.15 bo eden od naju na razpolago za spoved, 
med mašo bo možno prejeti tudi bolniško maziljenje. Po maši 
bo v samostanski obednici pogostitev.  

 Oktober je mesec rožnega venca. Pred sobotno večerno in 
nedeljskimi mašami bo molitev rožnega venca, in sicer pol ure 
pred sveto mašo. Vabljeni! 

 
Čiščenje in krašenje naše cerkve  

 od 24. do 29. september – Prihova in ind. cona 

 od 1. do 6. oktobra – Nazarje 

PONEDELJEK 
24. september 

Bl. Anton Martin 
Slomšek 

7.00 – za + Matevževe 
 
KL 6.15 – za celjsko škofijo 

PONEDELJEK 
1. oktober  

Sv. Terezija 
Deteta Jezusa 

7.00 – za + Tonico in vse Severjeve 
 
KL 6.15 – za zdravje 

TOREK 
25. september 

obletnica posvetitve 
naše cerkve  

7.00 – za + Nika Praznika 
 
KL 6.15 – po namenu 

TOREK 
2. oktober 

Sv. angeli varuhi 

7.00 – za + Franca in starše Ramšak 
KL 6.15 – za blagoslov, srečo in svetost 
v družini 

SREDA 
26. september 
Sv. Kozma in 

Damijan 

7.00 – za + Johanove starše 
 
KL 6.15 – za p. Damijana 

SREDA 
3. oktober 

Transitus (spomin 
smrti sv. Frančiška) 

7.00 – za redovne poklice 
KL 6.15 – za žive in + dobrotnike sester 
klaris 

ČETRTEK 
27. september 
Sv. Vincencij 

Pavelski 

7.00 – za + Marijo Pavič  
 
KL 6.15 – za duše v vicah 

ČETRTEK 
4. oktober 

Sv. Frančišek 
Asiški 

7.00 – za + Franca Krivca 
 
KL 6.15 – za Frančiškove brate in sestre 

PETEK 
28. september 
Sv. Venčeslav 

7.00 – za + Marka Finkšta 
 
KL 6.15 – po namenu (Mežnar) 

PETEK 
5. oktober 
Sv. Marija 
Favstina 

7.00 – za žive in + dobrotnike in sam. 
družino 
KL 6.15 – v zadoščenje presvetemu 
Jezusovemu Srcu 
 

SOBOTA 
29. september 

Sv. Mihael, Rafael 
in Gabriel 

7.00 – za + Antona in Amalijo Žvipelj 
19.00 – za + Janeza Zavratnika in vse + 
Smrečke 
KL 6.15 – v zahvalo za varstvo 

 

SOBOTA 
6. oktober 
Sv. Bruno  

7.00 – za + Franca Dobrovca 
19.00 – za + Iva, obl. in Ano Kos 
KL 6.15 – za nove duhovne poklice 

NEDELJA 
30. september 

26. navadna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane  
10.00 – za + Nika Praznika 
KL 8.00 – za + Alojza in Frančiško 
Poljanšek 

NEDELJA 
7. oktober 

27. navadna nedelja 
(rožnovenska) 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Melito Jamnik 
KL 8.00 – po namenu 

 

 

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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