
OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami   

 Velikonočni ponedeljek (22.4.): po mašah ob 7.00,  
8.00 in 10.00 si boste lahko ogledali tradicionalno 
velikonočno razstavo. Bo v veroučni učilnici v atriju. 

 Svete maše od torka 23. do petka 25. aprila bodo le 
ob 7.00 zjutraj, in sicer pri sestrah klarisah. Prebrala 
se bosta oba mašna namena. Po enem namenu bom 
v tistih dneh maševal na provincialnem kapitlju v 
Ljubljani.  

 V sredo prvega maja je praznik sv. Jožefa delavca in 
hkrati dela prost dan zaradi državnega Praznika dela. 
Sv. maše bodo ob 10.00 in 19.00 v cerkvi, pri sestrah 
klarisah pa ob 7.00. Lepo vabljeni k molitvi za delavce 
in za poštene in družinam naklonjene delavne 
razmere in pogoje. 

 Bliža se mesec maj. Sv. maše bodo ob delovnikih 
zvečer ob 19.00  v cerkvi. Pri mašah bomo prebirali 
šmarnično branje, po obhajilu pa prepevali litanije 
matere Božje. Lepo vabljeni! 

 V četrtek 2. maja bo v cerkvi ob 18.00 pričevanje in 
molitev za nove duhovne poklice. 

 V maju bodo ob nedeljah popoldne majska romanja 
do kapelic in znamenj v naši župniji. Razpored romanj 
je sledeč:  

 prva nedelja: Zavodice 

 druga nedelja: Žlabor in Dobletina 

 tretja nedelja: Prihova 

 četrta nedelja: romanje k Sv. Urbanu na Dobrovlje 
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve  

 od 22. do 27.4. – Zagradišče 
 od 29.4. do 4.5. – Prihova in ind. cona 

PONEDELJEK 
22. april 

velikonočni pon. 

7.00 – za + Marijo Ilovšek 
10.00 – za + Melito Jamnik 
KL 8.00 – po namenu (Kramberger) 

PONEDELJEK 
29. april 

Sv. Katarina Sienska, 
dominikanska tretjrednica 

in cerkven učiteljica 

7.00 – za + Žlaborske starše, mamina 
obl. 
KL 6.15 – po namenu (Bolta) 

TOREK 
23. april 
Sv. Jurij, 
mučenec 

KL 7.00  
– v dober namen 
– za Jureta 

TOREK 
30. april 

Sv. Jožef Cottolengo, 
duhovnik in 

ustanovitelj vincentink 

7.00 – za + Marijo Trbojevič 
 
KL 6.15 – za + Majdo Iskra 

SREDA 
24. april 

Sv. Fidelis, kapucin 
in mučenec 

KL 7.00 
 – za + Johanove 
– po namenu (Kolenc) 
  

SREDA 
1. maj 

Sv. Jožef, 
delavec 

10.00 – za + Franca Ramšaka in Marijo 
Pavič 
19.00 – Žlabrske in Šeštirjeve 
KL 7.00 – za + Viktorja Kolarja, 10. obl. in 
za + Gmajnerjeve in Jurjeve 

ČETRTEK 
25. april 

Sv. Marko, 
evangelist 

KL 7.00  
– za + Rafaela in Doro Resnik 
– za Božje varstvo in za zdravje 

(Vratnik) 

ČETRTEK 
2. maj 

S. Atanazij, škof 
in mučenec 

19.00 – za + Marka Finkšta 
 
KL 6.15 – za žive in + dobrotnike 

PETEK 
26. april 

Sv. Viktor, 
mučenec 

KL 7.00 
 – za + Ano, Ivanko in Valentina 
Kolenca  
– v zahvalo in v čast Sv. Duhu (Kanjir) 
 

PETEK 
3. maj 

veliki petek 

19.00 – Marijo Ilovšek 
KL 6.15 – v zadoščenje presv. Srcu 
Jezusovemu   

SOBOTA 
27. april  

Sv. Hozana, 
dominkanska 
tretjerednica 

7.00 – za + Marijo Lipovd 
19.00 – za + Francija Voduška 
KL 6.15 – za + Terezijo Vreš 

SOBOTA 
4. maj 

Filip in Jakob, 
apostola 

19.00 – za + Francija Voduška 
KL 6.15 – za duhovniške in redovniške 
poklice 

NEDELJA 
28. april 

2. velikonočna  
- bela nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Snežečke in Desternikove 
starše, moža Franca in hčerko Anico 
KL 8.00 – v zahvalo za dar življenja 

NEDELJA 
5. maj 

3. velikonočna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 –  za + Ano, Zêfko, ter zeta Franca 

KL 8.00 – po namenu (Martinovič) 

 

 

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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