OZNANILA
Dogajanje pred nami








V ponedeljek 11.2. goduje Lurška Mati Božja. Na ta
dan v katoliški Cerkvi obeležujemo svetovni dal
bolnikov. Tudi letos je papež Frančišek napisal
poslanico v ta namen. Tukaj je del papeževega
besedila: »V današnji kulturi odmetavanja in
ravnodušnosti bi želel poudariti, da je »dar«
kategorija, ki najbolj postavlja pred preizkušnjo
današnji individualizem in družbeno razdrobljenost,
hkrati pa spodbuja nove odnose in načine
sodelovanja med ljudmi in kulturami. Dialog, ki je
predpogoj daru, lahko ustvarja možnosti za človeško
rast in razvoj ter premaga uveljavljene načine
izvajanja oblasti v družbi. Pri »daru« ne gre le za
samo podarjanje; vključuje razdajanje sebe in ni le
prenos lastnine ali predmetov. Pri »daru« ne gre le za
podarjanje, ker vključuje zastonjski dar človeka
samega in željo po vzpostavitvi odnosa. Gre za
potrditev drugih, kar pa je temelj družbe. »Dar« je
odsev Božje ljubezni, ki doseže vrhunec v učlovečenju
Sina in izlitju Svetega Duha.«
Srečanje za Frančiškovega svetnega reda Nazarje bo
v nedeljo 17.2. ob 8.00 v veroučni učilnici.
V nedeljo 24.2. in 3.3. bomo prisluhnili pismu
slovenskih škofov. Vsako leto nam namreč naši škofje
pred začetkom postnega časa skozi dve nedelji
namenijo svoje pismo, ki obravnava določeno temo
življenja po veri.
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.

Čiščenje in krašenje naše cerkve
 od 10. do 16.2. – Dobletina
 od 18. do 23.2. – Sp. Rečica in Kokarje

SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH
PONEDELJEK
11. februar
Lurška Mati
Božja
TOREK
12. februar
Sv. Aleksij, škof
SREDA
13. januar

Sv. Jordan,
redovnik
ČETRTEK
14. februar
Sv. Valentin,
mučenec

7.00 – za + Antonijo Krajner, obl.
KL 6.15 – za bolnike
7.00 – za mir v duši in pravo spoznanje
KL 6.15 – za Igorja

PONEDELJEK
18. februar
Sv. Flavijan, škof
TOREK
19. februar
Sv. Bonifacij,
škof
SREDA
20. februar

7.00 – v zahvalo
KL 6.15 – za + s. Alojzijo in + s. Ano
7.00 – za + Marijo Ilovšek
KL 6.15 – za p. Zdravka

Sv. Frančišek in
Jacinta, pastirčka

ČETRTEK
21. februar
Sv. Peter
Damiani

PETEK
15. februar
Sv. Georgija,
devica

7.00 – za + Kolšekove starše, mamina
obl.
KL 6.15 – v zahvalo

PETEK
22. februar
Sedež apostola
Petra

SOBOTA
16. februar
Sv. Julijana,
mučenka

7.00 – za + Cecilijo Ilovšek
18.00 – za + Francija Voduška, 30. dan
KL 6.15 – za žive in + Štormanove,
Terglavove in Vrečarjeve

SOBOTA
23. februar
Sv. Polikarp,
škof in mučenec

NEDELJA
17. februar
6. navadna
nedelja

7.00 – za žive in + župljane
10.00 – za + Marka Finkšta
KL 8.00 – za + Anico Stenšak, obl. in
vse + Soldatove

MAŠE:
Delavnik ob 7. uri
Sobota
ob 18. uri (pozimi)
ob 19. uri (poleti)
Nedelja
ob 7. in 10 uri

NEDELJA
24. februar
7. navadna
nedelja

7.00 – za + p. Pavla Krajnika
KL 6.15 – za družino Zaviršek
7.00 – za + Miha Hrena
KL 6.15 – v zahvalo Mariji in za zdravje
v družini
7.00 – za + Matevževe, mamina obl.
KL 6.15 – po namenu
7.00 – za + Zvoneta Pečnika
KL 6.15 – za + starše Kržič
7.00 – za + Melito Jamnik
KL 6.15 – za p. Polikarpa (ob godu)
7.00 – za + Jožeta Lenka, obl.
8.00 – za + Antona Ilovška
KL 6.15 – za + Antona in Marijo Bolta,
obl.
7.00 – za žive in + župljane
10.00 – za + Janeza Zavratnika, obl.
KL 8.00 – za + Francija Voduška

KRST

POGREB

OZNANILA

Vsako prvo nedeljo ali
po dogovoru.

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.

izdaja Župnija Nazarje
Samostanska pot 50
3331 Nazarje
Tel.: 03 58319 93

POROKA
Zaročenci naj se prijavijo
vsaj mesec dni pred poroko.
Potrebujejo samski list ter
tečaj priprave na poroko.

zupnija.nazarje@gmail.com
http://franciskani-nazarje.si
Odgovarja: p. Andrej Pollak, žpk.

