
OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

 

Dogajanje pred nami   

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

 Danes bodo ob 15.00 bodo slovesne zaobljube 
klarise s. Marije Antonije Jožefe. Maševal bo 
upokojeni celjski škof dr. Stanislav Lipovšek. Avdio in 
video prenos bo tudi v naši cerkvi. Lepo vabljeni! 

 V ponedeljek 31.12. zvečer ob 18.00 bo zahvalna 
sveta maša ob koncu koledarskega leta. Pri sveti maši 
se bomo Bogu zahvali za mnoge prejete dobrote. 
Zahvalni maši bo sledilo kratko druženje z zdravico v 
samostanski obednici. 

 V ponedeljek 31.12. ob polnoči vabljeni k sveti maši, 
s katero se bo na duhoven način vstopilo v novo leto. 
Maša bo v kapeli pri sestrah klarisah. 

 1.1.2019 je prvi dan novega leta in praznik Marije, 
Svete Božje Matere, ki pomeni zaključek božične 
osmine. Svete maše bodo ob 7.00 in ob 10.00 in ob 
8.00 pri sestrah klarisah. 

 3. januarja je prvi četrtek v mesecu. Zvečer ob 18.00 
bomo imeli v loretski kapeli pričevanje in molitev za 
nove duhovne poklice. 

 4. januarja je prvi petek v mesecu. Obiskovala bova 
bolnike po domovih. Zakramenti, ki jih lahko prejeme 
na domu, so obhajilo, spoved bolniško in maziljenje. 
Če veste za koga, ki je opešal, onemogel, je bolan in 
ne more več v cerkev in bi si želel obiska duhovnika 
na domu, sporočite. 

 V soboto 5. januarja zvečer po maši bo blagoslov 
vode ob prazniku treh kraljev.  

 
Čiščenje in krašenje naše cerkve  

 od 31.12. do 5.1. – Dobletina 
 od 7. do 12. januarja – Sp. Rečica in Kokarje 

PONEDELJEK 
31. december 
Sv. Silvester, 

papež 

7.00 – za žive in + župljane 
KL 6.15 – v zahvalo za vse milosti 
KL 00.00 – v čast Mariji Božji Materi 

PONEDELJEK 
7. januar 
Sv. Karel iz 

Sezzeja, redovnik 

7.00 – za + Cecilijo Ilovšek 
 
KL 6.15 – po namenu 

TOREK 
1. januar 

Marija, sveta 
Božja Mati 

7.00 – za + Marijo Verko 
10.00 – za + Olupove starše, mamina 
obl. 
KL 8.00 – za Božji blagoslov v novem letu                                                                                                                                                                    

TOREK 
8. januar 

Sv. Peter Tomaž, 
škof 

7.00 – za + Govekove in Zagožnove 
 
KL 6.15 – za + iz družine Mikulič 

SREDA 
2. januar 

Sv. Bazilij Veliki in Gregor 
Nacianški, škofa in 
cerkvena učitelja 

7.00 – za + Zvoneta Pečnika 
 
KL 6.15 – po namenu (Mohar) 

SREDA 
9. januar 
Sv. Andrej 

Corisini, škof 

7.00 – za + Marijo Ilovšek 
 
KL 6.15 – v zahvalo in za srečno vožnjo 

ČETRTEK 
3. januar 
Presveto 

Jezusovo ime 

7.00 – za + Melito Jamnik 
KL 6.15 – za žive in + dobrotnike s. 
klaris  

ČETRTEK 
10. januar 

Sv. Gregor iz 
Nise, škof 

7.00 – za + Hrašunove starše, mamina 
obl. 
KL 6.15 – za + Ivanko 

PETEK 
4. januar 

Sv. Angela Folinjska, 
redovnica 

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

PETEK 
11. januar 
Sv. Pavlin 

Oglejski, škof 

7.00 – za + Žlabrske, atova obl. in 
Kurta 
KL 6.15 – za Igorja 

SOBOTA 
5. januar 

Sv. Emilijana, 
devica 

7.00 – za + Kristino in Zdravka Klemše 
18.00 – rezervirano  
KL 6.15 – za nove duhovne poklice 

SOBOTA 
12. januar 

Sv. Tatjana, 
mučenka 

7.00 – za + Marjana in Anico, obl. 
18.00 – za + Pepo Lenko 
KL 6.15 – v zahvalo za službo (Tanja) 

NEDELJA 
6. januar 

Gospodovo 
razglašenje 

7.00 – za + Roka Bastla 
10.00 – za žive in + župljane 
KL 8.00 – za + iz družin Podbregar, 
Podlesnik, Vavdi in Planinšek 

NEDELJA 
13. januar 

nedelja  
Jezusovega krsta 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Staneta  Žviplja 
KL 8.00 – za + Franca Širka, obl. 

 

 

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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