
OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami   

 Danes, na nedeljo Svetega pisma, bo popoldne ob 
15.00 pri sv. Jožefu v Celju besedno bogoslužje, vodi 
ga škof Lipovšek, nato sledi predavanje Jožeta 
Planinška. 

 V petek 1.2. je prvi petek v mesecu. Obiskovala bova 
bolnike po domovih. Duhovnik prinese obhajilo, 
lahko tudi spove in podeli bolniško maziljenje, če se 
zdravstveno stanje poslabša. Če poznate koga, ki si 
želi obiska duhovnika za prvi petek, prosim, 
sporočite.  

 V soboto 2. februarja je praznik Jezusovega 
darovanja v templju oz. svečnica. Prosim, da s seboj 
prinesete sveče, ki jih bomo uporabili pri bogoslužju. 
Maše bodo po prazničnem redu: ob 7.00 pri sestrah 
klarisah, ob 10.00 in 18.00 pa v cerkvi. 

 V četrtek 7. februarja je prvi četrtek v mesecu. V 
Loretski kapeli ob 18.00 bo pričevanje in molitev za 
duhovne poklice. Lepo vabljeni! 

 V petek 8. februarja, ko je smrtni dan Franceta 
Prešerna, našega velikega pesnika, je slovenski 
kulturni praznik. V roke lahko vzamemo besedilo 
pesnika ali pisatelja in natočimo čisto čašo lepe 
slovenščine svoji duši. 
 

Čiščenje in krašenje naše cerkve  

 od 28.1. do 1.2. – Prihova in ind. cona 
 od 4. do 9. februarja – Nazarje 

PONEDELJEK 
28. januar 

Sv. Tomaž Akvinski, 
cerkveni učitelj 

7.00 – za + Srečka Urtlja, obl. 
 
KL 6.15 – v zahvalo (Lakner) 

PONEDELJEK 
4. februar 
Sv. Leon, 
mučenec 

7.00 – za + Florjana in Ivanko Finkšt, 
atova obl. 
KL 6.15 – za zdravje in blagoslov v 
družini   

TOREK 
29. januar 

Sv. Valerij, škof 

7.00 – za + Ivano Zagradišnik, obl. 
 
KL 6.15 – za + Gornekove, mamina obl. 

TOREK 
5. februar 

Sv. Agata, devica in 
mučenka 

7.00 – po namenu 
 
KL 6.15 – za + Andreja Kržiča, ml. 

SREDA 
30. januar 

Sv. Hiacinta 
Mariscotti, devica 

7.00 – za + Alojza Volovška, obl. 
 
KL 6.15 – v zahvalo Sveti Trojici 

SREDA 
6. februar 

Sv. Peter Krstnik, 
Pavel Miki in drugi 
japonski mučenci 

7.00 – za + Zvoneta Pečnika 
KL 6.15 – za + Marijo Božič in + Marijo 
Rajter, obl. 

ČETRTEK 
31. januar 

Sv. Janez Bosko, 
ustanovitelj 
salezijancev 

7.00 – za + Cecilijo Ilovšek 
 
KL 6.15 – za vzgojitelje in otroke 

ČETRTEK 
7. februar 
Sv. Koleta iz 

Corbija, devica 

7.00 – za + Blažicove in Gostečnikove  
KL 6.15 – za žive in + dobrotnike s. 
klaris   

PETEK 
1. februar 

Sv. Brigita Irska, 
opatinja 

7.00 – za žive in + dobrotnike in 
samostansko družino 
KL 6.15 – v zadoščenje presv. Srcu 
Jezusovemu 

PETEK 
8. februar 
Sv. Hieronim 
Emiliani, red. 
ustanovitelj 

7.00 – za + Rudija Hrena 
 
KL 6.15 – za kulturnike 

SOBOTA 
2. februar 

svečnica, Jezusovo  
darovanje  

10.00 – za + Franca Ramšaka 
18.00 – za + Blaža Repenška 
KL 7.00 – za redovnike in redovnice  

SOBOTA 
9. februar 

Sv. Apolonija, 
mučenka 

7.00 – za + Pepo Lenko 
18.00 – za + Jožeta in Slavico Remic, 
obl. 
KL 6.15 – po namenu (Bizjak) 

NEDELJA 
3. februar 
4. navadna 

nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Betko Turk 
KL 8.00 – po namenu (Mumelj –
Mirnik) 

NEDELJA 
10. februar 
5. navadna 

nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Melito Jamnik 
KL 8.00 – + starše in brata Korošec in 
Ugovšek 

 

 

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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