
OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami   

Ob zahvalni nedelji ste darovali: 

 Dobletina 200€, Dobrovlje 255€, Nazarje 362€, 
Prihova in ind. cona 220€, Sp. Rečica in Kokarje 100€, 
Zagradišče 200€, Zavodice 145€ in Žlabor 200€. Hvala 
vsem darovalcem! Hvala vam tudi za darove v 
novembrskih pismih! Bog povrni za vse! 

 V mesecu novembru bomo ob petkih in nedeljah ob 
7.00 imeli mašni namen za rajne, ki jih boste 
priporočili v novembrskih pismih. Lepo vabljeni k tem 
mašam! 

 Pri vhodu v cerkev lahko vzamete Marijanski koledar, 
stane 2,5€. Nesite ga še komu, ki ne more v cerkev, a 
bi ga rad imel.  

 V pisarni je možno prijavit otroke za miklavževanje, ki 
bo v petek 6. decembra ob 17.00 v dvorani gasilskega 
doma v Nazarjah. Prosim starše, da to storite 
čimprej. 

 V soboto 23. novembra, dan po godu sv. Cecilije, 
zavetnice cerkvene glasbe, bo po večerni sveti maši 
pogostitev za vse pevce in glasbenike v naši župniji. 
Bog vam povrni za skrb za lepo bogoslužje! Lepo 
vabljeni! 

 Od 17. do 24.11. bo teden zaporov.  

 Od 24.11. do 1.12. pa teden Karitas.  

 V soboto 30.11. ob 9.00 bomo izdelovali adventne 
venčke v spodnji veroučni učilnici. Poskrbljeno bo za 
zelenje, vrv in obod za venec (iz vejevja), škarje in 
drugo pa prinesete s seboj. Starši in veroučenci, lepo 
vabljeni! 

 

Kotiček za smeh  
Dve deklici v vrtcu se pogovarjata: 
“Ali ti tudi greš kaj na internet?” 
“Ne, mi hodimo v Interspar." 

 
Čiščenje in krašenje naše cerkve  

 od 18. do 23.11. – Sp. Rečica in Kokarje 
 od 24. do 30.11.  – Žlabor in Zavodice 

PONEDELJEK 
18. november 
Sv. Salomeja 

Krakovska 

7.00  – za žive in + dob. in sam. družino 
KL 6.15 – za zdravje in uspešno 
operacijo (Marija) 

PONEDELJEK 
25. november 
Spomin vseh vernih 

rajnih iz Frančiškovih 
redov 

7.00 – za žive in + župljane 
KL 6.15 – za žive in + iz družin Škrjanec, 
Predalič, Mohar in Vesel 

TOREK 
19. november 

Sv. Neža Asiška 

7.00 – za + Risnekove 
KL 6.15 – za + starše Ivana in Marijo 
Podgoršek in + sestro Marijo, mamina 
obl. 

TOREK 
26. november 

Sv. Leonard 
Portomavriški  

7.00 – za + starše, brata Franca in 
Marijo Pavič  
KL 6.15 – za izvolitev novega celjskega 
škofa 

SREDA 
20. november 

Bl. Pashal Fortuno 
in tovariši 

7.00  – za + Antona Blatnika 
KL 6.15 – za Božji blagoslov v zakonu 
(Završnik) 

SREDA 
27. november 

Sv. Anton 
Frančišek Fasani 

7.00 – za + Hrašunove staše, atova obl. 
 
KL 6.15 – za zdravje in Božjo pomoč 

ČETRTEK 
21. november 

Darovanje 
Device Marije  

7.00 – za + Franca Dobrovca 
KL 6.15 – za vse kontemplativne 
skupnosti 

ČETRTEK 
28. november 

Sv. Jakob iz 
Marke 

7.00 – za + Antona Blatnika 
 
KL 6.15 – po namenu 

PETEK 
22. november 

Sv. Cecilija 

7.00  – za priporočene v pismih 
 
KL 6.15 – za cerkvene pevce 

PETEK 
29. november 

Vsi svetniki 
Frančiškovih redov 

7.00 – za priporočene v pismih 
 
KL 6.15 – po namenu (Bercko) 

SOBOTA 
23. november 

Sv. Klemen 

7.00 – za vse + Kohletove, Maričina in 
Mickina obl. 
18.00 – za + Melito Jamnik 
KL 6.15 – za + Marijo Marhat 

SOBOTA 
30. november 

Sv. Andrej 

7.00 – Alojza in Mio Hanžekovič 
18.00 – za + Emilijo Žehel 

KL 6.15 – za godovnjake 

NEDELJA 
24. november 
Jezus Kristus, 

kralj vesoljstva 

7.00 – za priporočene v pismih 
10.00 – za + Jožeta, obl. in Slavico 
Remic 
KL 8.00 – po namenu (Jeraj) 

NEDELJA 
1. december 
1. adventna 

nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – rezervirano  
KL 8.00 – za + Kramerjeve in 
Pustoslemškove 

 

 

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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