
OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami   

Ob priložnosti zahvalne nedelje se vsem, ki nama 
pomagate kot  župnijski sodelavci in dobrotniki 
samostana, iskreno zahvaljujeva! Veliko je opravil in 
dela, ki se ga vidi in ne vidi. Za vse hvala iz srca!  
 

 Večerne maše bodo po premiku ure ob 18.00.  

 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! 

 V soboto 9. novembra bo ob 9.00 blagoslov vina na 
tržnici s kulturnim programom v izvedbi 
Martinovega zbora. Sledi Martinov pohod oz. 
romanje k sv. Antonu v Skornem. 

 V nedeljo 10. novembra bo Martinov pohod  v 
Prekopo pri Vranskem. Start ob 7.30 pri kapelici v 
krožišču. 

 Praznovanje zakonskih jubilejev bo v soboto 16. 
novembra pri večerni sv. maši ob 18. uri. Vabljeni 
vsi zakonci , ki praznujete okrogle obletnice poroke 
(5, 10, 15, ...), da se pridružite. Po maši jubilanti in 
vsi vabljeni na martinovanje v samostansko 
obednico. Vsebinska priprava za zakonce jubilante 
bo v torek, 12. novembra ob 19. uri. Če poznate 
koga, ki letos obhaja zakonski jubilej, lahko 
vzamete vabilo in mu ga osebno izročite.  
 

Kotiček za smeh  
Janezek pride iz šole domov in obvesti očeta:”Očka, 
jutri imamo govorilne ure v šoli,v ožji sestavi.” 
”Kako to misliš,v ožji sestavi?” 
”Ravnatelj, mama, ti in jaz.” 
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve  

 od 4. do 9.11. – Nazarje 
 od 11. do 16.11.  – Dobletina 

PONEDELJEK 
4. november 

Sv. Kael 
Boromejski 

7.00  – za žive in + dob. in sam. družino 
 
KL 6.15 – za darove Svetega Duha 

PONEDELJEK 
11. november 

Sv. Martin 

7.00 – za žive in + župljane 
 
KL 6.15 – za + Martina Šmarčana 

TOREK 
5. november 

Sv. Zaharija in 
Elizabeta 

7.00 – za žive in + župljane 
 
KL 6.15 – po namenu (Brezovnik) 

TOREK 
12. november 

Sv. Jozafat 

7.00 – za + Antona Ilovška 
KL 6.15 – v zahvalo za vse milosti in za 
priprošnjo Mariji (Rozoničnik) 

SREDA 
6. november 

Sv. Lenart 

7.00  – za + Predovške in Marijo Pavič 
 
KL 6.15 – za + Romano Lukovič 

SREDA 
13. november 

Sv. Didak 

7.00 – za bate laike 
 
KL 6.15 – za godovnjake 

ČETRTEK 
7. november 

Sv. Ernest  

7.00 – za žive in + dob. in sam. družino 
KL 6.15 – za + sorodnike in dobrotnike 
sester klaris 

ČETRTEK 
14. november 

Sv. Nikolaj 
Tavelić in tovariši 

7.00 – za + starše Praznik 
 
KL 6.15 – za Božji blagoslov   

PETEK 
8. november 

Bl. Janez Duns 
Skot 

7.00  – za priporočene v pismih 
 
KL 6.15 – za + Antona Blatnika 

PETEK 
15. november 

Sv. Albert 

7.00 – za priporočene v pismih 
 
KL 6.15 – za + Adolfa Škorjaka 

SOBOTA 
9. november 

Posvetitev 
lateranske bazilike 

7.00 – za + Marijo Ilovšek 
18.00 – za + Franca in Faniko Čendelak 
KL 6.15 – za žive in + iz družine Kržišnik 

SOBOTA 
16. november 

Sv. Jedrt 

7.00 – za zdravje 
18.00 – rezervirano 

KL 6.15 – za + Štormanove, Terglavove 
in Vrečarjeve 
 

NEDELJA 
10. november 
32. navadna 

nedelja 

7.00 – za priporočene v pismih 
10.00 – za + Starše Troger in sina Nejca 
KL 8.00 – za Božje varstvo (Martinovič) 

NEDELJA 
17. november 

33. navadna 
nedelja 

7.00 – za priporočene v pismih 
10.00 – rezervirano 
KL 8.00 – za + Marijo, Antona in Nežo 
Volovšek  
 

 

 

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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