
OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami   

 V maju so vsak večer ob 19.00 šmarnice, letos 
prebiramo zanimivo zgodbo o slovenskem 
misijonarju Ignaciju Knobleharju, nosijo naslov 
Misijonar ob Nilu. Šmarnice za nedeljo se prebere 
na nedeljskih šmarničnih romanjih. Veroučenci in 
starši, lepo vabljeni! 

 Danes bo šmarnično romanje po Prihovi, prihodnjo 
nedeljo pa k Sv. Urbanu. Začetek ob 15.00 pri 
krožnem križišču. Vabljeni! 

 V tednu pred Gospodovim vnebohodom (četrtek 
30. maja) bodo od ponedeljka do srede prošnje 
procesije. Po končani maši bomo v procesiji šli 
okrog samostana in molili, ne le za blagoslov na 
polju, v vinogradih, v hmeljnih nasadih, pač pa tudi 
za blagoslov vsega našega dela, za odvrnitev 
potresov, toče, neurja in poplav, vojnih spopadov 
in drugih stisk.  

 Na Gospodov vnebohod bodo sv. maše po 
prazničnem redu: ob 10.00 in 19.00 v cerkvi, ob 
7.00 pri sestrah klarisah.  

 V četrtek 23. maja bomo začeli birmansko 
devetdnevnico. Birmanci nam bodo pri večernih 
mašah predstavili darove Svetega Duha in nas 
prosili za molitev. Vabim vas, da vseh deset 
letošnjih podprete z molitvijo ne le v času priprave, 
pač pa tudi kasneje.  

 V petek 24.5., na praznik Marije Pomagaj bomo pri 
sveti maši ob 19. uri blagoslovili nove cerkvene 
prte, ki so cerkev krasili že za Veliko noč in se 
zahvalili klekljaricam z Nazarskega hriba in vsem, ki 
so sodelovali pri izdelavi. Po maši bo za vse 
navzoče pogostitev v samostanski obednici.  

 
Čiščenje in krašenje naše cerkve  

 od 20. do 25.5. – Dobletina 
 od 27.5. do 1.6. – Sp. Rečica in Kokarje 

PONEDELJEK 
20. maj 

Sv. Bernardin Sienski, 
frančiškan in duhovnik 

19.00 – za + Zofijo in + Leopolda 
 
KL 6.15 – v zahvalo (Danijela in Sonja) 

PONEDELJEK 
27. maj 

Bl. Alojzij Grozde, 
mučenec 

19.00 – v dober namen 
 
KL 6.15 – za + Toneta Drobniča 

TOREK 
21. maj 

Sv. Evgen, škof 

 
19.00 – za + Marijo Trbojevič 
 
KL 6.15 – za zdravje 

TOREK 
28. maj 

Sv. Anton 
Julijan, mučenec 

19.00 – za + iz rodbine Strnišek-Cvikl, 
mamina obl. 
KL 6.15 – za zdravje in Božji blagoslov 

SREDA 
22. maj 

Sv. Vladimir, 
mučenec 

 
19.00 – za + Srečka Tkavca, obl.  
 
KL 6.15 – za Igorja 
 

SREDA 
29. maj 

Sv. Maksim 
Emonski, škof 

19.00 – za + Pukartove 
 
KL 6.15 – po namenu (Marjetka) 

ČETRTEK 
23. maj 

Sv. Renata, 
spokornica  

19.00 – za + Jožeta in Matildo Špende 
 
KL 6.15 – po namenu (Skok) 

ČETRTEK 
30. maj 

Gospodov 
vnebohod 

10.00 – za + Melito in Kovačeve 
19.00 – za + Janeza in Štefko Ugovšek 
KL 7.00 – za + Jožeta Strleta 

PETEK 
24. maj 

Posvetitev bazilike 
sv. Frančiška/Marija 

Pomagaj 

19.00 – za + p. Hieronima Žvegliča in  
p. Huga Delčnjaka 
KL 6.15 – za slovenski narod 

PETEK 
31. maj 

Obiskanje 
Device Marije 

19.00 – za + Jožeta in Slavico Napotnik 
in brata Jožeta 
KL 6.15 – v zahvalo 

SOBOTA 
25. maj  

Sv. Gregor VII., 
papež 

19.00 – za + Staneta Žviplja in starše 
 
KL 6.15 – po namenu 

SOBOTA 
1. junij 

Sv. Justin, 
mučenec 

7.00 – za + Alojza Volovška 
19.00 –  za + Jožico Vrtačnik 
KL 6.15 – za duhovne poklice 

NEDELJA 
26. maj 

6. velikonočna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Marka Finkšta 
KL 8.00 – za zdravje v družinah 
Rotovnik in Krajcar 

NEDELJA 
2. junij 

7. velikonočna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 –  za + Antona Ilovška 
10.00 (Sv. urban) – za + Francija Voduška 
KL 8.00 – za + Marinko Podbregar, obl. in 
sorodnike 

 

 

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 

mailto:zupnija.nazarje@gmail.com
http://franciskani-nazarje.si/

