
OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

 

Dogajanje pred nami   

 To in prihodnjo nedeljo beremo pismo slovenskih 
škofov. 

 Srečanje za moške - V torek, 26. 2. ob 19.00 uri bo 
srečanje za moške, ki ga bo vodil p. Vili Lovše, 
začetnik skupin za moške v Sloveniji. Nagovoril bo 
možakarje, da bi lahko iz svoje moči bolj pristno živeli 
in doprinesli družini, družbi in Cerkvi tisto, kar jim je 
lastno.  

 V sredo 6. marca je pepelnica in s tem začetek 
postnega časa, v katerem se bomo pripravili na 
veliko noč. Svete maše bodo ob 7.00 pri sestrah 
klarisah, ob 10.00 in ob 18.00 pa v cerkvi (pred mašo 
ob 17.30 bo molitev križevega pota). Pri maši bomo 
pristopili o obredu pepeljenja, ki nas spomina na 
minljivost in grešnost, pa tudi na potrebo po 
spreobrnjenju in tesnejši povezanosti z Bogom. 

 Na pepelnico velja strogi post: enkrat na dan se 
najemo do sitega in se zdržimo mesnih jedi. To velja 
od dopolnjenega 18. leta do 60. leta, mlajših in 
starejših strogi post ne veže, razen zdržka od mesnih 
jedi. 

 V petek in soboto 8. in 9. marca bo pri s. klarisah 
Klarin dan mladih z naslovom Utihni in išči Boga, ki 
živi v tvojem srcu. V soboto bo ob 9.00 imel 
premišljevanje in ob 11.30 vodil somaševanje g. 
nadškof em. dr. Marjan Turnšek. Lepo povabljeni, 
posebno mladi. 

 V postu bo molitev križevega potu ob petkih ob 6.30 
in ob nedeljah ob 9.30. v nedeljo 10. marca križev 
pot pripravila torkova molitvena skupina. Lepo 
vabljeni! 
 

Čiščenje in krašenje naše cerkve  

 od 25.2. do 2.3. – Žlabor in Zavodice 
 od 4. do 9.3. – Zagradišče 

PONEDELJEK 
25. februar 
Bl. Sebastijan iz 

Aparicioja, frančiškan 

7.00 – za + Ivanko Vodovnik, obl. 
 
KL 6.15 – za + p. Mirka 

PONEDELJEK 
4. marec 

Sv. Kazimir, kralj 

7.00 – za + Antona Ilovška 
 
KL 6.15 – po namenu (Skornšek) 

TOREK 
26. februar 

Sv. Nestor, 
mučenec 

7.00 – za + Kopitarjeve, atova obl. 
 
KL 6.15 – za + Jožeta Pinculiča 

TOREK 
5. marec 

Sv. Hadrijan, 
mučenec 

7.00 – za žive in + dobrotnike in 
samostansko družino 
KL 6.15 – v zadoščenje za pustne norije 

SREDA 
27. februar 

Sv. Baldomir, 
spokornik 

7.00 – za + p. Mirka 
KL 6.15 – za Božjo pomoč, zdravje in 
spreobrnjenje 

SREDA 
6. marec 
pepelnica 

10.00 – za + Francija Voduška 
18.00 – za + Franca Dobrovca 
KL 7.00 – za milost spreobrnjenja 

ČETRTEK 
28. februar 

Sv. Roman, opat 

7.00 – za + Romana Krajnerja 
 
KL 6.15 – za žive in + Moharjeve 

ČETRTEK 
7. marec 

Sv. Perpetua in 
Felicita, mučenki 

7.00 – za + Zvoneta Pečnika 
KL 6.15 – za žive in + dobrotnike in 
sorodnike s. klaris   

PETEK 
1. marec 

Sv. Feliks, papež 

7.00 – za + Cecilijo Ilovšek 
KL 6.15 – v zadoščenje presvetemu 
Srcu Jezusovemu 

PETEK 
8. marec 

Sv. Janez od Boga, 
karmeličan 

7.00 – za + Maro Rastočnik 
 
KL 6.15 – po namenu (Martina) 

SOBOTA 
2. marec  

Sv. Neža Praška, 
klarisa 

7.00 – za + Turkove 
18.00 – za + Mirana in Marijo Strgar, 
obl. 
KL 6.15 – za duhovne poklice 

SOBOTA 
9. marec 

Sv. Vital, opat 

7.00 – za + Nado Vačovnik in njene 
starše 
18.00 – za + Poldko Brezovnik 
KL 11.30 – za mlade 

NEDELJA 
3. marec 

8. navadna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Antona Planovška, obl. 
KL 8.00 – po namenu (Ajnik)  

NEDELJA 
10. marec 
1. postna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Ančko Bastl in sina Francija 
KL 8.00 – za žive in + Krajnčeve, 
Pečovnikove in Prodnikove 

 

 

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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