
OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami   

 Po daljšem obdobju domofon v samostanu zopet 
deluje, za samostan in župnijo pa je nova telefonska 
številka, in sicer 064 185 115. Prosim, da to novico 
čim bolj razširite. Hvala!  

 V postu je molitev križevega pota ob petkih ob 6.30 
in ob nedeljah ob 9.30. Danes 24. marca bo križev 
pot ob 14.30 po samostanskem hribu, pripravljata ga 
ŽPS in GS. Prihodnjo nedeljo ob 9.30 pa pri križevem 
potu sodelujejo naš veroučenci. Lepo vabljeni! 

 V ponedeljek 25. marca je praznik zavetnice naše 
cerkve, Marije od angela pozdravljene, obhajamo 
praznik Gospodovega oznanjenja Devici Mariji. To je 
naš praznik, zato vabljeni k svetim mašam, ki bodo 
ob 7.00 pri sestrah klarisah, ob 10.00 in ob 18.00 pa v 
cerkvi. 

 V četrtek 28. marca ob 18.00 bo v  dvorani 
samostana postni nagovor dr. Karla Gržana z 
naslovom O tistem veselju, ki osvobaja. Lepo vabljeni 
in povabite še koga! 

 Premik ure na poletni čas bo v noči iz 30. na 31. 
marec. Uro bomo premaknili eno naprej. Torej bo 
treba eno uro prej spat.  

 V sredo 3. aprila ob 18.30 bo postni nagovor p. dr. 
Vilija Lovšeta DJ z naslovom O odpuščanju. Vabljeni 
in povabite še koga! 

 V četrtek 4. aprila je prvi četrtek v mesecu, ob 18.00 
bo pričevanje in molitev za nove duhovne poklice, 
naš gost bo župnik v Lučah in Solčavi Viki Košec. 1. in 
2. aprila za 2., 3., 8. in 9. razred ni verouka, saj je 
zanje in za starše obvezna udeležba na pričevanju za 
nove duhovne poklice.  
 

Čiščenje in krašenje naše cerkve  

 od 25. do 30.3. – Dobletina 
 od 1. do 6.4. – Sp. Rečica in Kokarje 

PONEDELJEK 
25. marec 

Gospodovo oznanjenje 
Devici Mariji 

10.00 – za + Mežnarjevo mamo, obl. 
18.00 – za + Marijo Ilovšek 
KL 7.00 – za matere 

PONEDELJEK 
1. april 

Sv. Feliks III., 
papež 

7.00 – za + Alojzijo Govek 
 
KL 6.15 – v zahvalo 

TOREK 
26. marec 

Sv. Larisa, 
mučenka 

7.00 – za + p. Mirka Silvestra, obl. 
 
KL 6.15 – za + Angelo Mikuš 

TOREK 
2. april 

Sv. Frančišek Paolski, 
ustanovitelj Eremitov 

brata Frančiška 

7.00 – za + Jožico Pečovnik 
 
KL 6.15 – po namenu (Aljaž) 

SREDA 
27. marec 

Sv. Rupert, škof 

7.00 – za + Melito Jamnik 
 
KL 6.15 – za + p. Mirka, obl. 

SREDA 
3. april 

Sv. Rihard, škof 

7.00 – za + Ivanko Hlačun, obl. 
KL 6.15 – za + Ivana in Marjeto 
Zavadlav 

ČETRTEK 
28. marec 

Sv. Bojan, knez 

7.00 – za + Marijo Lipovd 
 
KL 6.15 – za + Cirila Dobnika 

ČETRTEK 
4. april 

Sveti Benedikt Niger 
in sveti Filadelf, 

frančiškana 

7.00 – za žive in + dobrotnike in sam. 
družino 
KL 6.15 – za žive in + dobrotnike in 
sorodnike s. klaris   

PETEK 
29. marec 
Sv. Jona, 
mučenec 

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

PETEK 
5. april 

Sv. Vincencij 
Ferer, duhovnik 

7.00 – za + Poldko Brezovnik 
KL 6.15 – v zadoščenje presvetemu 
Srcu Jezusovemu 

SOBOTA 
30. marec  
Sv. Janez 

Klimak, menih 

7.00 – za + Pušnerjevo mamo 
18.00 – za + Franca Dobrovca 
KL 6.15 – za zdravje 

SOBOTA 
6. april 

Sv. Viljem, opat 

7.00 – za vse + Kautmanove 
19.00 – za + Jožico Pajk 
KL 6.15 – za duhovne poklice 

NEDELJA 
31. marec 
4. postna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Romana Krajnerja 
KL 8.00 – za + Bojana Štorglja, Ivana 
Goltnika in Heleno Hriberšek 

NEDELJA 
7. april 

5. postna – tiha 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Antona Ilovška 

KL 8.00 – za + Veroniko Završnik in 
Primoža Brezovnika 

 

 

OZNANILA 
izdaja Župnija Nazarje 
Samostanska pot 50 

3331 Nazarje 
Tel.: 064 185 115 

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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