
OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

 

Dogajanje pred nami   

 Zadaj v cerkvi je možno kupiti priljubljen Marijanski 
koledar. Cena koledarja je 2€. 

 Možnost za spoved pred božičem: 

 pred večernimi mašami od 17.30 dalje in med 
mašo 

 ob sobotah v adventu zvečer od 17.30 naprej 

 ob nedeljah v adventu od 6.30 in 9.30 dalje 

 ali pa se osebno dogovorimo 

 Pred nami so adventna srečanja po domovih, ki so 
namenjena pripravi na praznik rojstva Jezusa 
Kristusa. Taki srečanji bosta to nedeljo, in sicer pri 
družini Martinovid ob 15.00 in pri Tonici Pečnik ob 
16.00.  

 Na 4. adventno nedeljo (23. 12) po obeh mašah 
bomo imeli blagoslov stvari, ki jih potrebujemo za 
praznike. Takrat boste lahko dobili kadilo.  

 Na božič bo peš romanje k naši podružni cerkvi sv. 
Urbana. Odhod ob 17.30 izpred spodnjega 
pokopališča, ob 19.30 praznična maša Gospodovega 
rojstva. Lepo vabljeni! 

 V nedeljo 30.12. bo po maši ob 10.00 blagoslov 
družin. Vabljeni! 

 Na oglasnih deskah in pri glavnem vhodu si oglejte 
razpored sv. maš ob bližajočih se božičnih praznikih. 

 V dneh od 26. do 30. decembra vas bodo obiskali 
kolednik, v teh dneh bova tudi blagoslavljala vaše 
domove. Bolj natančni datumi bodo še oznanjeni. 
Takrat vabljeni k vpisu na seznam za obiske.  

 
Čiščenje in krašenje naše cerkve  

 od 17. do 22. decembra – Prihova in ind. cona 
 od 24. do 29.12. – Nazarje 

PONEDELJEK 
17. december 
Sv. Lazar iz Betanije, 
svetopisemski mož 

18.00 – za + Cecilijo Ilovšek 
 
KL 6.15 – po namenu (Janez) 

PONEDELJEK 
24. december 

prvi sveti večer 

18.00 – za + Alojza Strojanška 
KL 6.15 – po namenu   
00.00 – za žive in + župljane 
KL 00.00 – v čast Gospodovemu rojstvu 

TOREK 
18. december 

Sv. Gacijan, škof 

18.00 – za + Marijo Farkaš, obl. in + 
Farkaševe in Grosove 
KL 6.15 – v zahvalo (Pečnik) 

TOREK 
25. december 
Božič – praznik 

Jezusovega rojstva 

10.00 – za + Kovačeve in Melito 
16.00 – za + Toneta in Angelco Sever, 
mamina obl. 
19.30 – za + Janeza Svetina 

KL 8.00 – za redovne družine 

SREDA 
19. december 
Sv. Urban III., 

papež 

18.00 – za + Zvoneta Pečnika 
 
KL 6.15 – po namenu (Ema) 

SREDA 
26. december 

Sv. Štefan,  
prvi mučenec 

18.00 – za + Jožeta Horvata, obl in 
sorodnike 
KL 6.15 – za domovino 

ČETRTEK 
20. december 

Sv. Zenon 

18.00 – za + Janeza in Štefko Ugovšek 
 
KL 6.15 – za Igorja 

ČETRTEK 
27. december 

Sv. Janez, apostol 
in evangelist 

18.00 – za vse + Risnekove 
 
KL 6.15 – za + Zabreznikove 

PETEK 
21. december 
Sv. Peter Kanizij, 
duh. in cerkveni 

učitelj 

 

18.00 – za + Marijo Lipovd 
 
KL 6.15 – po namenu (Mlinar) 

PETEK 
28. december 
Sv. nedolžni 

otroci 

18.00 – za + Jolando Župevec 
 
KL 6.15 – za + s. Imakulato, obl. 

SOBOTA 
22. december 

Sv. Frančiška 
Cabrini, redovna 
ustanoviteljica 

18.00 – za + Mateja Bidra 
 
KL 6.15 – za zdravje 

SOBOTA 
29. december 

sv. Tomaž Becket, 
škof in mučenec 

18.00 – za + mamo Kristino Sabotin 
KL 6.15 – po namenu p. Tomaža 

NEDELJA 
23. december 
4. adventna 

nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Zvoneta Pečnika 
KL 8.00 – za + Silva Vipotnika, obl. 

NEDELJA 
30. december 
nedelja svete 

družine 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Cecilijo Ilovšek 
KL 8.00 – za slovenske družine 

 

 

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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