
OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami   

 Prijavnice za letovanje v Strunjanu in Oratorij lahko 
oddate v pisarni ali zakristiji.  

 V četrtek 20. junija bo praznik Sv. Rešnjega Telesa 
in Sv. Rešnje Krvi. Svet maše bo ob 7.00 pri sestrah 
klarisah, ob 10.00  in ob 19.00 v cerkvi. Po večerni 
maši bo tudi procesija okrog cerkve in samostana, 
kjer bomo molili pri štirih oltarjih. Praznik je 
slovesni in zapovedan, torej katoličan takrat mora 
biti pri maši. Pri procesiji bodo sodelovali letošnji 
prvoobhajanci s potresanjem cvetja pred 
Najsvetejšim.  

 V soboto 22. junija ob 9.00 bo družabno srečanje 
OFS: KB; FRAME IN FO 

 V nedeljo 23. junija bo ob 10.00 lepa nedelja pri Sv. 
Urbanu na Dobrovljah. Maša bo ob 10.00 in po njej 
telovska procesija okrog kapel. 

 V nedeljo 23. junija bo piknik zakonskih skupin.  

 V nedeljo 23. junija bo po maši ob 10.00 sestanek 
za starše in udeležence letovanja v Strunjanu. 

 V torek 25 junija bo državni praznik Dan 
državnosti.  Hvala Bogu, da nimamo le svoje 
domovine, ampak tudi državo! Na ta dan še 
posebej vabljeni k maši in molitvi za našo 
Slovenijo.  

 V torek 25. junija bo Tabor PB OFS Maribor v 
Mariboru. 

 V sredo 26. junija bo seja ŽPS in GS ob 19.00. 

 V petek 28. junija bo ob 20.00 ljudski večer z gosti, 
organiziral ga bo Martinov zbor.  

 V nedeljo 14. julija ob 10.00 bo zlato mašo, to je 50 
let duhovniškega služenja, obhajal naš rojak 
frančiškan p. dr. Viktor Papež. Povabljeni k 
udeležbi! 

Čiščenje in krašenje naše cerkve  

 od 17. do 22.6. – Zagradišče 
 od 24. do 29.6. – Prihova in ind. cona 

PONEDELJEK 
17. junij 

Sv. Albert, 
duhovnik 

7.00 – za + Cecilijo Ilovšek 
 
KL 6.15 – za + Toneta Drobniča 

PONEDELJEK 
24. junij 

rojstvo Janeza 
Krstnika 

7.00 – za + Melito in + starše Praznik 
 
KL 6.15 – po namenu (Kregar) 

TOREK 
18. junij 

Sv. Amand, škof 

7.00 – v zahvalo 
KL 6.15 – za zdravje in milost vere 
(Matičič) 

TOREK 
25. junij 

Sv. Viljem, opat 
Dan državnosti 

7.00 – za + Franca Pikla 
 
KL 6.15 – za domovino 

SREDA 
19. junij 

Sv. Romuald, 
opat 

7.00 – za + Marijo Lipovd 
 
KL 6.15 – za Igorja 

SREDA 
26. junij 

Sv. Rudolf, škof 

7.00 – za + Miro Hanžekovid 
 
KL 6.15 – za zdravje in blagoslov 

ČETRTEK 
20. junij 

Sv. Rešnje Telo 
in Sv. Rešnja Kri  

10.00 – za + Zvoneta Pečnika 
19.00 – za žive in + župljane 
KL 7.00 – v čast sv. Rešnjemu Telesu in 
Krvi 

ČETRTEK 
27. junij 

Sv. Ema Krška, 
kneginja 

7.00 – za + Marijo Trbojevič 
 
KL 6.15 – za žive in + Polančeve 

PETEK 
21. junij 

Sv. Alojzij 
Gonzaga, jezuit 

7.00 – za + Slavico Ramšak 
 
KL 6.15 – za + Slavico Kunstelj 

PETEK 
28. junij 

Srce Jezusovo 

10.00 – za + Edija Papeža 
19.00 – za + Marka Finkšta 
KL 7.00 – v zadoščenje presv. Srcu 
Jezusovemu 

SOBOTA 
22. junij  

Sv. Tomaž More, 
državnik in Janez 

Fisher, škof, mučenca 

7.00 – za + Anico Paulič 
19.00 – za + Olupove in Martinčeve, 
atova obl. 
KL 6.15 – za + s. Marijo Regino, obl. 

SOBOTA 
29. junij 

Sv. Peter in 
Pavel, apostola 

7.00 – za + Jožeta Štiglica 
19.00 – za + Toneta in Angelo Sever, 
atova obl. 
KL 6.15 – za duhovnike 

NEDELJA 
23. junij 

12. navadna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Jožico Vrtačnik 
10.00 (Sv. Urban) – za + Francija Voduška 
KL 8.00 – za + Frančiško Fale, obl. in Iva 
Brdnika 

NEDELJA 
30. junij 

13. navadna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Petra in Ano Martinovid 
KL 8.00 – za + Marijo Podlesnik    

 

 

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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