
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! 

 V maju bodo ob nedeljah popoldne majska 
šmarnična romanja do kapelic in znamenj v naši 
župniji. Začnejo se ob 15.00 pri krožnem križišču.  
Razpored romanj je sledeč:  

 prva nedelja: Zavodice 

 druga nedelja: Žlabor in Dobletina 

 tretja nedelja: Prihova 

 četrta nedelja: romanje k Sv. Urbanu na Dobrovlje 

 To nedeljo začenjamo teden molitve za duhovne 
poklice pred prihajajočo nedeljo dobrega pastirja. 
Papež Frančišek je ob tej priliki napisal poslanico, ki 
nosi naslov Pogum tvegati za Božjo obljubo. V delu 
poslanice pravi tako: »Gospodov klic torej ni vdor 
Boga v našo svobodo; ne neka »kletka« ali breme, 
naloženo na naša ramena. Nasprotno, to je ljubeča 
pobuda, s katero nam Bog prihaja naproti in nas vabi, 
da vstopimo v veliki načrt, ki ga želi deliti z nami. 
Pred našimi očmi razkrije obzorje širnega morja in 
obilnega ribolova.« Molimo za pogum za poklicane, 
da odgovorijo in za to, da bi odgovorni poskrbeli za 
tako okolje, kjer bodo ti poklicani/-ne lahko zoreli. 

 V nedeljo 19. maja ob 10.00 bo v naši župniji prvo 
sveto obhajilo. Letos je prvoobhajancev štirinajst. 
Lano, Tinko, Julijo, Mašo, Lino, Taneja, Nejca, Aljaža, 
Gašperja, Žiga, Vitala, Lana, Kevina, Alena, njihove 
brate, sestre in starše priporočam v molitev v času 
ožje priprave kot tudi sicer. Molimo zanje in zase, da 
bi se hranili z Jezusom, ki je kruh Življenja in ostali 
tesno povezani z njim.  

Čiščenje in krašenje naše cerkve  

 od 6. do 11.5. – Nazarje 
 od 13. do 18.5. – starši prvoobhajancev 

PONEDELJEK 
6. maj 

Sv. Dominik 
Savio, mladenič 

19.00 – za + Pavlo Lenko, obl. 
 
KL 6.15 – po namenu (Krajnc) 

PONEDELJEK 
13. maj 

Sv. Peter Regalat, 
frančiškan 

19.00 – za + Slavka in Marijo Krefl, obl. 
 
KL 6.15 – po namenu (Marija) 

TOREK 
7. maj 

Sv. Gizela, kraljica 
in opatinja 

 
19.00 – za + Melito Jamnik 
 
KL 6.15 – za blagoslov na kmetiji 
 

TOREK 
14. maj 

Sv. Bonifacij, 
mučenec 

19.00 – za + Zdravka in Kristino Klemše 
 
KL 6.15 – za + Toneta Drobniča 

SREDA 
8. maj 

Sv. Bonifacij, 
papež 

 
19.00 – za + Janeza Svetina 
 
KL 6.15 – po namenu (Ušaj) 
 

SREDA 
15. maj 

Sv. Zofija (Sonja), 
mučenka 

19.00 – za + Antona Ilovška 
 
KL 6.15 – za godovnjakinje 

ČETRTEK 
9. maj 

Sv. Katarina 
Bolonjska, klarisa  

19.00 – za + Marka Zagradišnika in 
Franca Štruklja, obl. 
KL 6.15 - po namenu s. klaris 

ČETRTEK 
16. maj 

Sv. Janez Nepomuk,duh. 
in mučenec, zavetnik 

spovednikov 

19.00 – za + Franca Krivca, obl. 
 
KL 6.15 – za + Zabreznikove, očetova 
obl. 

PETEK 
10. maj 
Sv. Job, 

svetopisemski mož 

19.00 – za + Staneta in Zavčanove 
starše 
KL 6.15 - za zdravje v družinah Kramer 
in Solar 
 

PETEK 
17. maj 
Sv. Pashal 
Baylonski, 
frančiškan 

19.00 – za + Elizbaeto in Antona 
Faleta, obl. 
KL 6.15 – v čast Mariji za Božjo pomoč 

SOBOTA 
11. maj  
Sv. Estela 

(Zvezdana), 
mučenka 

19.00 – za + Marijo Verko 
KL 6.15 – za + Štormanove, Terglavove 

in Vrečarjeve 

SOBOTA 
18. maj 
Sv. Feliks 

Kantališki, kapucin 

19.00 – za + Angelo Semprimóžnik, 
obl. 
KL 6.15 – za Božje varstvo in darove 
Svetega Duha 

NEDELJA 
12. maj 

4. velikonočna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – rezervirano  
KL 8.00 – za duhovne poklice 

NEDELJA 
19. maj 

3. velikonočna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 –  za družine prvoobhajancev 

KL 8.00 – v zahvalo 

 

 

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/

