
OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

 

Dogajanje pred nami   

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

 Prihodnjo nedeljo 9. junija bomo imeli zaključek 
veroučnega leta pri sveti maši ob 10.00. K maši 
vabljene družine veroučencev. Bogu se bomo 
zahvalili za vse, kar smo skupaj kot kristjani 
lepega doživeli in se naučili za življenje.  

 V nedeljo 9. junija ob 14.00 bo piknik za družine 
prvoobhajancev. 

 V sredo 12. junija ob 18.00 bodo imeli birmanci, 
botri in starši srečanje z birmovalcem, škofom 
dr. Stanislavom Lipovškom. Ob 19.00 pa se bodo 
z njim srečali tudi člani ŽPS-ja, predstavniki 
skupin v župniji in vsi, ki bi se želeli udeležiti tega 
srečanja. Letošnja birma poteka ob kanonični 
vizitaciji, ki po določilu Zakonika cerkvenega 
prava poteka na župniji vsaka štiri leta. To je 
priložnost, da se s škofom pogovorite o delu na 
župniji. 

 V nedeljo 16. junija ob 10.00 bo v naši župniji 
sveta birma. V veri bo potrjeno deset 
devetošolcev. Hano, Tinko, Tanjo, Nežo, Niko, 
Karin S., Karin K., Patricijo, Adama, Ajdo in 
njihove družine priporočam v molitev za 
odpiranje Božji ljubezni in delovanju Sv. Duha. 

 Še uradno naznanilo dogodka med počitnicami. 
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 3. do 8. junija – Žlabor in Zavodice 
 od 10. do 15.6. – birmanci in starši 

PONEDELJEK 
3. junij 

Sv. Karel Lwanga in 
tovariši, ugandski 

mučenci 

7.00 – za + Marijo Trbojevič 
KL 6.15 – za  Božjo pomoč in darove 
Sv. Duha 

PONEDELJEK 
10. junij 

Marija, mati 
Cerkve 

10.00 – za vse + Vratnikove in Vóduske 
19.00 – za + Pepo Lenko 
KL  7.00 – 

TOREK 
4. junij 

Sv. Krista, 
mučenka 

7.00 – za zdravje 
KL 6.15 – za srečno zadnjo uro 
(Učakar) 

TOREK 
11. junij 

Sv. Barnaba, 
apostol 

7.00 – za + Viktorja Praznika 
KL 6.15 – za sestre klarise v Turnišču 

SREDA 
5. junij 

Sv. Bonifacij, 
škof 

 
7.00 – za + p. Mateja Papeža 
 
KL 6.15 – za + Marjana Polšaka 

SREDA 
12. junij 

Bl. Jolanda, 
klarisa 

7.00 – za + Franca Novaka 
 
KL 6.15 – po namenu (Majerle) 

ČETRTEK 
6. junij 

Sv. Bertrand 
Oglejski, škof  

7.00 – za + Kreflnove in Jakopove 
 
KL 6.15 – za žive in + dobrotnike in 
sorodnike s. klaris 

ČETRTEK 
13. junij 

Sv. Anton Padovanski, 
duhovnik in cer. učitelj 

7.00 – za + Antona Kramerja in brate 
 
KL 6.15 – po namenu 

PETEK 
7. junij 

Sv. Robert, opat 

7.00 – za + Cecilijo Ilovšek 
KL 6.15 – v zadoščenje presv. Srcu 
Jezusovemu 

PETEK 
14. junij 

Sv. Valerij in 
Rufin, mučenca 

7.00 – za + Nika Praznika 
 
KL 6.15 – zdravje in Božji blagoslov 

SOBOTA 
8. junij  

Sv. Medard, škof 

7.00 – za + Marijo Ilovšek, obl. 
19.00 – za + Melito Jamnik 
KL 6.15 – za + Doro in Marka Resnik 

SOBOTA 
15. junij 
Sv. Vid, 

mučenec 

7.00 – za + Mežnarjevega Francija, obl. 
19.00 – za + Franca Dobrovca 
KL 6.15 – za žive in + Štormanove, 
Terglavove in Vrečarjeve 

NEDELJA 
9. junij 

7. velikonočna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za vse + Šverčeve in + starša 
Pavlo in Alojza 
KL 8.00 – za darove Svetega Duha 

NEDELJA 
16. junij 

binkošti – 
prihod Sv. Duha 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 –  za birmance 
KL 8.00 – po namenu (Primož) 

 

 

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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