
OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

 

Dogajanje pred nami 

 V ponedeljek 10.9. bo začetek verouka. Urnik skupin 
v župniji si lahko vzamete poleg oznanil. 

 Starši ste bili in še boste obveščeni o sestankih za 
posamezni razred po elektronski pošti.  

 V soboto 15. septembra bo srečanje mladih v Stični. 
Naslov letošnjega srečanja je Ne boj se! Vsi mladi 
vabljeni, da se ga udeležite. Iz naše dekanije gremo z 
avtobusom. Natančno uro odhoda iz avtobusne 
postaje v Mozirju dobite po smsih. Letošnje 
pastoralno leto je namenjeno mladim.  

 V nedeljo 16. septembra bo župnijski dan. Letos pod 
naslovom Po čem smo prepoznavni? Sodelujejo 
zaselki: Nazarje, Prihova in industrijska cona, 
Dobletina, Kokarje, Sp. Rečica, Žlabor, Zavodice, 
Zagradišče in Dobrovlje. Ekipa iz vsakega zaselka 
(najmanj pet članov) pripravi predstavitev zaselka na 
temo »Po čem smo prepoznavni?« Predstavitev naj 
traja največ pet minut. Svojo prepoznavnost zaselek 
predstavi na zabaven način, ki si ga sam izbere. Za 
prepoznavnost lahko služijo različni načini: zanimiv 
dogodek, anekdota, vaški posebnež, dejavnost v 
zaselku, pevska zasedba, pesem, kratek skeč… Vsak 
zaselek poskrbi tudi za peko peciva.  

 Potek župnijskega dne: začetek s sveto mašo ob 
10.00, po maši ogled dogajanja v preteklem letu in 
nekaj glasbenih točk, nato v atriju kosilo za vse, po 
kosilu predstavitev zaselkov, sledijo družabne igre. 

 Hvala za vaše darove na prvo nedeljo v mesecu, 
namenjene za pokritje stroškov novega ozvočenja. 
Približujemo se dokončnemu pokritju. Bog povrni! 
 

 
Čiščenje in krašenje naše cerkve  

 od 10. do 15. september – Žlabor in Zavodice 
 od 17. do 22. septembra – Zagradišče 

PONEDELJEK 
10. september 

Sv. Ines 

 
7.00 – za + Štefanijo Žagar, obl. 
KL 6.15 – v zahvalo in za zdravje 
 
 
 

PONEDELJEK 
17. september  

Vtisnjenje ran 
sv. Frančišku 

7.00 – za + Antona, obl. in Ivanko 
Lenko 
KL 6.15 – po namenu 
 

TOREK 
11. september 

Sv. Bonaventura 
Barcelonski 

7.00 – za + Antona Remica 
 
KL 6.15 – za mir na svetu 

TOREK 
18. september 

Sv. Jožef 
Kupertinski 

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

SREDA 
12. september 

Sv. Tacijan 

7.00 – za + mamo, očeta in brate Štrucl 
 
KL 6.15 – v zahvalo (Milka) 

SREDA 
19. september 

Sv. Teodor 
Angleški 

7.00 – za + Melito Jamnik 
 
KL 6.15 – v zahvalo za zdravje 

ČETRTEK 
13. september 

Sv. Janez 
Krizostom 

7.00 – za + Hrenove starše in vnuka 
Miha  
KL 6.15 – po namenu (Rampre) 

ČETRTEK 
20. september 
Sv. Andrej Kim 

Taegon in tovariši 

 
7.00 – za + Zvoneta Pečnika 
 
KL 6.15 – za duhovnike in redovnike 
 

PETEK 
14. september 
Povišanje sv. 

Križa 

7.00 – za brate Slovenske 
frančiškanske province  
KL 6.15 – za slovenske  frančiškane 

PETEK 
21. september 

Sv. Matej 

 
7.00 – za vse + Pušnikove 
 
KL 6.15 – za Mateja Beškovnika 
 

SOBOTA 
15. september 
Žalostna Mati 

Božja 

7.00 – za + Fortunata in Faniko Krivec 
19.00 – za + Melito Jamnik 
KL 6.15 – za + Štormanove, Terglavove 
in Vrečarjeve 

 

SOBOTA 
22. september 

Sv. Mavricij  

7.00 – za + Marijo Polak 
19.00 – za + Ano Paulič 
KL 6.15 – za družino Korošec in  
za + starše in brata Ugovšek 

NEDELJA 
16. september 

24. navadna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane  
10.00 – za + Alojzija Hanžekoviča in vse 
Gaberže 
KL 8.00 – za + Nato Skončnik 

NEDELJA 
23. september 

25. navadna nedelja 
(Slomškova) 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Romana Krajnerja 
KL 8.00 – za + iz družin Podlesnik, 
Podbrega, Vavdi in Planinšek 

 

 

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. 

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. 

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. 

MAŠE: 
Delavnik ob 7. uri 

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

Nedelja  
ob 7. in 10 uri 

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

