
OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami   

 V sredo 25. septembra je datum posvetitve naše 
župnijske cerkve. Leta 1661 je jo na ta datum škof Oton 
mazilil na mestih, kjer so kovinski križi na stenah in jo 
tako zaznamoval za bogoslužje. 

 V nedeljo 28.9. po sveti maši ob 7.00 začnemo s 
pobiranjem mašnih namenov za meseca november in 
december.  

 Seja ŽPS bo v torek 1. oktobra ob 19.00. 

 V četrtek 3. oktobra je za Frančiškove redove 
pomemben obred transitus (prehod), ki nas spominja 
na smrt svetega Frančiška. Obred se bo začel ob 19.00. 
Lepo vabljeni še posebej člani FSR in FO. Ta molitev bo 
nadomestila pričevanje in molitev za nove duhovne 
poklice. 

 V petek 4. oktobra je paznik sv. Frančiška Asiškega, 
našega redovnega ustanovitelja. Obe maši bosta 
slovesni. Je tudi prvi petek v mesecu. Obiskujeva bolne 
in ostarele po domovih. Če poznate koga, ki ne more 
več v cerkev in želi obisk duhovnika, nama, prosim, 
sporočite.  

 V nedeljo 6. oktobra je Frančiškova nedelja, pri mašah 
bomo brali pismo našega provincialnega ministra p. 
Marjana Čudna. Je tudi rožnovenska nedelja.  

 V mesecu oktobru bo pred sobotno večerno in mašami 
ob nedeljah molitev rožnega venca pol ure pred sveto 
mašo. Lepo vabljeni. 

 V nedeljo 7. oktobra popoldne ob 15.00 bo srečanje za 
bolne in ostarele. Prosim vas, da čim prej začnete 
obveščati ljudi, ki jim je srečanje namenjeno in jim po 
svojih močeh omogočite prevoz. Od 14.15 bo možnost 
za spoved, med mašo bo možno prejeti tudi bolniško 
maziljenje. Po maši bo v samostanski obednici 
pogostitev. 

Kotiček za smeh  
Maček se ustavi pred izložbo potovalne agencije in dolgo 
časa opazuje ponudbe, nato se zadovoljen odpravi noter in 
naroči: »Nepovratno karto za Kanarske otoke.« 
Čiščenje in krašenje naše cerkve  

 od 23. do 28.9. – Nazarje 
 od 30.9 do 5.10. – Dobletina 

PONEDELJEK 
23. september 

Sv. p. Pij 

7.00  – v zahvalo 
KL 6.15 – za zdravje in blagoslov v 
družini (Alberto) 

PONEDELJEK 
30. september 

Sv. Hieronim 

7.00 – za + Staneta Hlačuna, obl. 
 
KL 6.15 – po namenu (Bercko) 

TOREK 
24. september 

Bl. Anton Martin 
Slomšek 

7.00 – za + Johanove 
KL 6.15 – za celjsko škofijo in izvolitev 
novega škofa 

TOREK 
1. oktober 
Sv. Terezija 

Deteta Jezusa 

7.00 – za + Zvoneta Pečnika in 
Šeštirske 
KL 6.15 – za + Francija Gučka, obl. 

SREDA 
25. september 
Sv. Nikolaj iz Flüe, 

obletnica posvetitve 
naše cerkve 

7.00  – za + Rafaela Resnika 
KL 6.15 – za + Marijo Pavlovič in 
Karolino Simčič 

SREDA 
2. oktober 

Sv. angeli vauhi 

7.00 – za + Marijo Flere, obl. 
 
KL 6.15 – po namenu (Anita) 

ČETRTEK 
26. september 
Sv. Kozma in 

Damijan  

7.00 – za + Jožeta in Anico Skamlič 
 
KL 6.15 – za + Antona Blatnika, 30. dan 

ČETRTEK 
3. oktober 

Spomin smrti sv. 
Frančiška 

7.00 – za + Franca Ramšaka in starše 
KL 6.15 – za žive in + dobrotnike sester 
klaris 

PETEK 
27. september 
Sv. Vincencij 

Pavelski 

7.00  – po namenu (Vilma) 
 
KL 6.15 – za + Marijo Klemše 

PETEK 
4. oktober 

Sv. Frančišek 
Asiški 

7.00 – za + Trenklnove in Matevževe 
 
KL 6.15 – za Frančiškove brate in sestre 

SOBOTA 
28. september 
Sv. Venčeslav 

7.00 – za + Petra in Ano Martinovič ter 
Stejpana Jelaša 
KL 6.15 – za + Alojza in Frančiško Poljanšek  
19.00 – za vse + Pušnikove starše 

SOBOTA 
5. oktober 

Sv. Favstina 
Kowalska  

7.00 – za redovne poklice 
19.00 – za + Antona in Amalijo Žvipelj 

KL 6.15 – za nove duhovne poklice 

NEDELJA 
29. september 

26. navadna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Antona Ilovška 
KL 8.00 – za + Matevža in Jožico Golob 
in + Jožefa Ločičnika 

NEDELJA 
6 oktober 

27. navadna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – Melito Jamnik, obl. 
KL 8.00 – za + Franca Balažica in 
Frančiška Kaplana 

 

 

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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