OZNANILA
Dogajanje pred nami


V soboto 13. aprila ob 9.00 bo potekalo izdelovanje butaric v
Bohačevem toplarju. K izdelovanju še posebej vabljene
družine veroučencev iz naše župnije.
 V okviru misijona na radiu Ognjišče bo v petek 12.4. v naši
župniji spovedni dan ob 8.00 do 19.00. Cel dan možnosti za
spoved pred veliko nočjo. Vabljeni!
 Na cvetno nedeljo 14.4. bodo v cerkvi na voljo oljčne vejice,
dar zanje (2€) je dar za našo župnijsko Karitas.
 Na cvetno nedeljo bo pred mašo ob 10.00 potekalo
ocenjevanje butaric. Ob 10.00 se bomo zbrali pred cerkvijo,
kjer bo blagoslov butaric in oljčnih vejic. Nato bomo v
procesiji krenili v cerkev k maši, pri kateri bomo že v naprej
podoživljali Jezusovo trpljenje, prebirali bomo namreč
poročilo o Jezusovem trpljenju.
 V ponedeljek 15. aprila bo ob 16.00 postavljanje Božjega
groba. Vabljeni moški!
 V torek 16. aprila ob 16.00 bo generalno čiščenje naše cerkve,
vabljeni vsi, ki lahko pomagate pri tem!
Sveto tridnevje:
Veliki četrtek (18.4)
 krizmena maša v celjski stolnici ob 9.00
 maša velikega četrtka ob 19.00, po njej molitvena ura
Veliki petek (19.4)
 križev pot ob 15.00 v cerkvi
 obredi velikega petka ob 19.00, potem molitvena ura
Velika sobota (20.4)
 6.45 – blagoslov ognja
 blagoslovi jedil bodo ob 8h, 10h, 12h, 14h in 16h
 Razpored češčenja Najsvetejšega na veliko soboto:
 7.00 – Nazarje, 8.00 – Zavodice, 9.00 – Žlabor
 10.00 – Dobrovlje, 11.00 – Spodnja Rečica
 12.00 – Dobletina, 13.00 – Prihova, 14.00 – Nazarje
 15.00 – Kokarje, 16.00 – Molitvena skupina
 17.00 – Zakonska skupina, 18.00 – FSR
 19.00 – velikonočna vigilija (vabljeni že na pevsko vajo ob
18.40)
 V veroučni učilnici lahko oddate pirhe in druge predmete za
velikonočno razstavo.
Velika noč (21.4.): ob 7.00 vstajenjska procesija in sv. maša
Velikonočni ponedeljek (22.4.): po mašah ogled vel. razstave
Čiščenje in krašenje naše cerkve
 od 8. do 12.4. – Žlabor in Zavodice
 od 15. do 20.4. – krašenje oltarjev po razporedu

SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH
PONEDELJEK
8. april
Sv. Valter, opat

7.00 – za + Cecilijo Ilovšek

TOREK
9. april
Sv. Hugo, škof

7.00 – po namenu

SREDA
10. april

Sv. Apolonij,
mučenec
ČETRTEK
11. april
Sv. Stanislav,
škof in mučenec
PETEK
12. april
Sv. Viktor,
mučenec
SOBOTA
13. april
Sv. Ida,
redovnica
NEDELJA
14. april
6. postna –
cvetna nedelja

Sv. Teodor,
mučenec

KL 6.15 – za zdravje

TOREK
16. april
Sv. Benedikt,
spokornik

KL 6.15 – po namenu
7.00 – za + Melito Jamnik
KL 6.15 – za zdravje (Kramer-Solar)
7.00 – za + Zvoneta Pečnika
KL 6.15 – po namenu (Valentinčič)
7.00 – za + Venčeslava Flereta, obl.
KL 6.15 – po namenu
7.00 – za + Francija Voduška
19.00 – za + Franca Firšta, obl.
KL 6.15 – za žive in + Štormanove,
Terglavove in Vrečarjeve
7.00 – za žive in + župljane
10.00 – za + Alojzijo Govek
KL 8.00 – za + Francija Voduška

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

PONEDELJEK
15. april

SREDA
17. april
Sv. Rudolf,
mučenec

7.00 – za + Predovnikove, obl. staršev
in za + Marijo Pavič
KL 6.15 – za Božje varstvo in blagoslov
7.00 – za + Pepo Lenko
KL 6.15 – v zahvalo

7.00 – za + Poldko Brezovnik
KL 6.15 – za milost spreobrnjenja

ČETRTEK
18. april
veliki četrtek

19.00 – za + Francija Voduška
19.00 – po namenu
KL 17.30 – v zahvalo za presv.
Evharistijo

PETEK
19. april
veliki petek

19.00 – obredi velikega petka
KL 17.00 – obredi velikega petka

SOBOTA
20. april
velika sobota
NEDELJA
21. april
velika noč –
Kristusovo vstajenje

19.00 – za + Francija Voduška
19.00 – v zahvalo za zdravje in Božje
varstvo
KL 21.00 – v zahvalo za odrešenje
7.00 – za žive in + župljane
10.00 – za + Staneta Žviplja
KL 8.00 – v čast Gospodovemu
vstajenju

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.: 064 185 115

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.

