
OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami   

 Danes je nedelja Jezusovega krsta. Obnovili smo krstne 
zaobljube. Za kristjana se spodobi, da ve za datum 
svojega krsta in ta dan na primeren način obleži – lahko 
se zahvali tistemu, ki ga je krstil in dal krstiti, ali za 
pokojnega krstitelja kaj zmoli, gre k sveti maši in se Sv. 
Trojici zahvali za to, da se je v njem začelo večno 
življenje. To je tudi dan, ko se priporočimo našim 
krstnim zavetnikom, in, če še ne vemo, tudi poizvemo, 
kdo je naš krstni zavetnik ali zavetnica. 

 V tem tednu je god sv. Antona Puščavnika. Svete maše 
bodo kakor ob nedeljah, ob 7.00 in ob 10.00 v cerkvi in 
ob 8.00 pri sestrah klarisah. Na njegov god bomo še 
posebej prosili za zdravje pri živini. K mašam vabljeni še 
posebej tisti, ki imate doma živino. 

 V nedeljo 20.1. bo v Celju v Marijini cerkvi molitev za 
duhovne poklice, ki jo pripravlja naše Gornjegrajska 
dekanija. Ob 15.00 bo molitvena ura in ob 16.00 sveta 
maša. Organiziran je avtobusni prevoz. Prijavite se pri 
Jožetu Prislanu na tel. 041 498 931.  

 V tednu od 18. do 25. januarja bo molitvena osmina za 
edinost kristjanov. Jezusova želja v vrtu Getsemani je 
bila, da bi bili njegovi učenci eno kakor sta on in Oče 
eno. Pri edinosti ne gre za prepričevanje in »prav« tega 
ali onega, ampak za iskanje »prav« našega nebeškega 
Očeta. Konkretna oblika edinosti je delo na področjih, 
kjer med nami kristjani ni razlik in zato nemoteno in 
složno delujemo skupaj, gre torej za ekumenizem 
življenja. 

 V nedeljo 27. januarja bo nedelja Svetega pisma. Božja 
beseda je živa in učinkovita, ima moč, da spremeni naše 
življenje, zato je Sveto pismo treba brati! Po maši ob 
10.00 vabljeni k ogledu samostanske knjižnice. Brali 
bomo iz prvega celotnega prevoda Svetega pisma, to je 
iz Dalmatinove biblije, ki je bila natisnjena leta 1584. 
Popoldne ob 15.00 bo pri sv. Jožefu v Celju besedno 
bogoslužje, vodi ga škof Lipovšek, nato sledi predavanje 
Jožeta Planinška. 

Čiščenje in krašenje naše cerkve  

 od 14. do 19. januarja – Žlabor in Zavodice 
 od 21. do 26. januarja – Zagradišče 

PONEDELJEK 
14. januar 

bl. Odorik iz 
Pordenona, duh. 

7.00 – za + Zdravka Bruneta 
 
KL 6.15 – za žive in + Resnikove 

PONEDELJEK 
21. januar 
Sv. Neža, 
mučenka 

7.00 – za + Trenklnove, mamina obl. 
 
KL 6.15 – za zdravje in po namenu 

TOREK 
15. januar 

Sv. Pavel, 
puščavnik 

7.00 – po namenu 
 
KL 6.15 – za zdravje  

TOREK 
22. januar 

Sv. Vincencij, 
diakon in mučenec 

7.00 – za + Zvoneta Pečnika 
KL 6.15 – za + starše, 4 brate in 2 sestri 
(Kramer iz Šmihela) 

SREDA 
16. januar 

Sv. Berard in 
tovariši, mučenci 

7.00 – za + p. Mirka 
KL 6.15 – v čast sv. Antonu za zdravje 
pri živini 

SREDA 
23. januar 

Sv. Pavel Korejski, 
mučenec 

7.00 – za + Melito Jamnik 
 
KL 6.15 – po namenu (Suhodolnik) 

ČETRTEK 
17. januar 
Sv. Anton 
Puščavnik 

7.00 – za + Antona Ilovška 
10.00 – za + Franca Dobrovca 
KL 8.00 – za godovnjake 

ČETRTEK 
24. januar 

Sv. Frančišek 
Saleški, škof in 
cerkveni učitelj 

7.00 – za + Kopitarjeve, Zalkina obl.  
KL 6.15 – za + Stanislava Štefe 

PETEK 
18. januar 

Sv. Marjeta Ogrska, 
redovnica 

7.00 – za + Janeza in Štefanijo Ugovšek 
 
KL 6.15 – za zdravje in za službo 

PETEK 
25. januar 

Spreobrnjenje 
apostola Pavla 

7.00 – za zdravje in srečo v družini 
Kumer 
KL 6.15 – za Božjo pomoč in milost 
spreobrnjenja 

SOBOTA 
19. januar 

Sv. Evstohija 
Calafato, devica 

7.00 – za + Franca Planovška, obl. 
18.00 – za + Betko Turk  
KL 6.15 – za žive in + Štormanove, 
Terglavove in Vrečarjeve 

SOBOTA 
26. januar 

Sv. Timotej in 
Tit, škofa 

7.00 – za + Olupove in Martinčeve 
18.00 – v zahvalo za srečno opravljeno 
delo 
KL 6.15 – po namenu (Vačovnik) 

NEDELJA 
20. januar 
2. navadna 

nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Jožeta in Bébo Urank, obl. 
KL 8.00 – po namenu (Solar) 

NEDELJA 
27. januar 

3. nav.ned. – ned. 
Svetega pisma 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Antona Vodovnika, obl. in 
vse rajne Podkrižnikove 
KL 8.00 – za + Antona Utrošo 

 

 

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 
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