OZNANILA
Dogajanje pred nami










SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH
PONEDELJEK
7. oktober
Rožnovenska
Mati Božja

V mesecu oktobru, ki je posvečen molitvi
rožnega venca, bo pred vsemi mašami, tako ob
sobotah zvečer kot ob nedeljah molitev rožnega
TOREK
venca pol ure pred začetkom maše.
8. oktober
V petek 18.10. bo ljudski večer z gosti ob 19.00 v
Sv. Pelagija,
samostanski dvorani.
spokornica
V soboto 19.10. ob 10.00 bo sestanek za starše
SREDA
vseh, ki pojejo pri Otroškem pevskem zboru ali si
9. oktober
Sv. Abraham, očak
tega želijo. Prvič bodo letos peli 20.10 . pri sveti
in sv. Sara,
maši ob 10.00. Posebej lepo vabimo tiste, ki bi se svetopisemska
žena
opogumili in na novo prišli k zboru.
ČETRTEK
Na misijonsko nedeljo, ki bo letos 20.10. nas bo
10. oktober
obiskala s. Hemina Nemšak, ki je del svojega
Sv. Danijel in tovariši,
življenja preživela v misijonih, in sicer na
mavretanski mučenci
Slonokoščeni obali. Pri pridigi nam bo
PETEK
spregovorila o misijonski izkušnji. Po maši se bo
11. oktober
možno srečati z njo. Pri nabirki boste lahko
Sv. Janez XXXIII.,
darovali za misijone.
papež
V nedeljo 20.10. bo popoldne ob 15.00
SOBOTA
dekanijsko srečanje pevskih zborov v Mozirju.
12. oktober
Lepo vabljeni!
Sv. Maksimilijan
Celjski, škof in
Od 27. do 31. oktobra bo dekanijsko romanje v
mučenec
Assisi, v domači kraj sv. Frančiška. Informacije in
NEDELJA
prijave pri p. Tomažu.

Kotiček za smeh 
Gost sedi pri mizi in opazuje natakarja, ki prihaja k
njemu. Ker malo težje hodi, ga prijazno vpraša:
»Imate išias?« Natakar: »Bom vprašal v kuhinji, če
znajo pripravit.«
Čiščenje in krašenje naše cerkve
 od 7. do 12.10. – Sp. Rečica in Kokarje
 od 14. do 19.10. – Žlabor in Zavodice

13. oktober
28. navadna
nedelja

7.00 – za + Jožeta Štiglica
KL 6.15 – v zahvalo
7.00 – v zahvalo

PONEDELJEK
14. oktober
Sv. Kalist, papež
in mučenec
TOREK
15. oktober

7.00 – za + Franca Dobrovca
KL 6.15 – za + Antona Blatnika
7.00 – za + Govekove in Žvižečeve

KL 6.15 – po namenu

Sv. Terezija
Avilska,
karmeličanka

KL 6.15 – za sestre karmeličanke

7.00 – za + Angelo Marovt

SREDA
16. oktober

7.00 – za + starše Mihelič in Selnišek

KL 6.15 – za Moharjeve
7.00 – za + Ančko Bastl in sina Francija,
obl.
KL 6.15 – za Božje varstvo in Marijino
priprošnjo
7.00 – za srečno vožnjo
KL 6.15 – za zdravje (Boršnak)
7.00 – za + Osrednikove in Gregove
KL 6.15 – za + Miha Gostečnika
19.00 – za + starše Šolar in bata Rafka
7.00 – za žive in + župljane
10.00 – za + Marijo Ilovšek
KL 8.00 – za + Marijo Klemše

MAŠE:
Delavnik ob 7. uri
Sobota
ob 18. uri (pozimi)
ob 19. uri (poleti)
Nedelja
ob 7. in 10 uri

Sv. Marjeta
Alakok, redovnica

ČETRTEK
17. oktober
Sv. Ignacij
Antiohijski, škof in
mučenec

PETEK
18. oktober
Sv. Luka,
evangelist

KL 6.15 – po namenu (Lakner)
7.00 – za + Amalijo Vodovnik, obl.
KL 6.15 – za + Franca Sedeljšaka
7.00 – za + Melito Jamnik
KL 6.15 – za + Matildo Križan, obl.

SOBOTA
19. oktober
Sv. Peter
Alkantarski

7.00 – za + Jožeta in Kristino Vačovnik
19.00 – za + Staneta in Zavčanove starše
KL 6.15 – za + Štormanove, Terglavove in
Vrečarjeve

NEDELJA

7.00 – za žive in + župljane
10.00 – za + Nikolaja Hudoklina, obl. in
Milana Ilovška
KL 8.00 – v zahvalo (Faletovi)

20. oktober
29. navadna misijonska
nedelja

KRST

POGREB

OZNANILA

Vsako prvo nedeljo ali
po dogovoru.

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.

izdaja Župnija Nazarje
Samostanska pot 50
3331 Nazarje
Tel.: 064 185 115

POROKA
Zaročenci naj se prijavijo
vsaj mesec dni pred poroko.
Potrebujejo samski list ter
tečaj priprave na poroko.

zupnija.nazarje@gmail.com
http://franciskani-nazarje.si
Odgovarja: p. Andrej Pollak, žpk.

