
OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami   

 Od ponedeljka 16.12. bo potekala božična 
devetdnevnica. Posebni spevi, ki jih bomo peli pri 
večernih mašah, nas bodo naravnali na praznovanje 
Jezusovega rojstva. 

 Možnost za spoved pred božičem: 

 pred večernimi mašami od 17.30 dalje in med 
mašo 

 v soboto zvečer od 17.30 naprej 

 v nedeljo od 6.30 in 9.30 dalje 

 ali pa se osebno dogovorimo 

 Na božič bo peš romanje k naši podružni cerkvi sv. 
Urbana. Odhod ob 17.00 izpred spodnjega 
pokopališča, ob 19.30 praznična maša Gospodovega 
rojstva. Lepo vabljeni! 

 V nedeljo 29.12. bo po maši ob 10.00 blagoslov 
družin. Vabljeni! 

 Na oglasnih deskah in pri glavnem vhodu si oglejte 
razpored sv. maš ob bližajočih se božičnih praznikih. 

 V dneh od 26. decembra naprej vas bodo obiskali 
kolednik, v teh dneh bova tudi blagoslavljala vaše 
domove. Bolj natančni datumi bodo še oznanjeni. 
Takrat vabljeni k vpisu na seznam za obiske.  

 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.  

 Po svetih mašah lahko darujete za mašne namene, in 
sicer od meseca januarja do konca aprila, torej za 
obdobje štirih mesecev. 

 

Kotiček za smeh  

Zaradi velikega števila študentov v dvorani si je profesor 

omislil miniaturni mikrofon in pred predavanjem vprašal: 

“Ali me študentje v zadnji vrsti slišite?” 

“Ja!” se je oglasil nekdo, “vendar nas ne moti preveč!” 
 

Čiščenje in krašenje naše cerkve  

 od 16. do 21.12. – Nazarje 
 od 23. do 27.12.  – Dobletina 

PONEDELJEK 
16. december 

Sv. Albin 

18.00  – za + Franca Dobrovca 
KL 6.15 – po namenu za Božjo pomoč 

PONEDELJEK 
23. december 

Sv. Janez Kancij 

18.00 – za + družino Rupreht 
KL 6.15 – po namenu 

TOREK 
17. december 

Sv. Lazar iz 
Betanije 

18.00 – za + Milko Zemlič 
 
KL 6.15 – v zahvalo (Pečnik) 

TOREK 
24. december 

Sveti večer 

18.00 – za + Antona Blatnika 
KL 6.15 – za + Romano Lukovič in Marijo 
Vrečar 
00.00 – za žive in + župljane 
KL 00.00 – za slovenske družine 

SREDA 
18. december 

Sv. Gacijan 

18.00  – za + Marijo Ilovšek 
 
KL 6.15 – v zahvalo in priprošnjo Mariji 

SREDA 
25. december 

božič – Gospodovo 
rojstvo 

10.00 – za + Kovačeve in Melito 
16.00 – za + Toneta in Angelo Sever, obl. 
Sv. Urban 19.30 – za + Alojza Strojanška, 
obl. in Angelo Sever 
KL 8.00 – za redovne družine 

ČETRTEK 
19. december 
Sv. Urban III.  

18.00 – za + Jožeta Praznika, obl. 
KL 6.15 – po namenu 

ČETRTEK 
26. december 

Sv. Štefan 

10.00 – za + Antona Ilovška 
18.00 – za +Antona Pečnika 
KL 7.00 – za domovino 

PETEK 
20. december 

Sv. Zenon 

18.00  – za + Antona Bitenca, obl. in 
starše 
KL 6.15 – za priprošnjo Božje Matere in 
za zdravje (Snežana) 

PETEK 
27. december 

Sv. Janez 

18.00 – za + mamo Kristino Sabotin, 
obl. 
KL 6.15 – v zahvalo (Marolt) 

SOBOTA 
21. december 

Sv. Peter Kanizij 

18.00 – za + Staneta Žviplja in starše 
 
KL 6.15 – po namenu (Suhodolnik) 

SOBOTA 
28. december 
Sv.  nedolžni 

otroci 

18.00 – rezervirano 
 
KL 6.15 – za družini Prelovšek in Strgar 

NEDELJA 
22. december 
4. adventna 

nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – rezervirano 
KL 8.00 – za + Antona Ožingerja in 
Franca Firšta 

NEDELJA 
29. december 
3. adventna 

nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Milana Ilovška 
KL 8.00 – za žive in + iz družin Korošec 
in Ugovšek 

 

 

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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