
OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami   

 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.  

 Cel mesec december bodo svete maše zvečer ob 18.00. 
Posebej izbrani odlomki Božje besede nas bodo 
pripravljali na skrivnost Jezusovega rojstva. Lepo 
vabljeni večkrat k maši! 

 Po svetih mašah ob 7.00 lahko darujete za mašne 
namene, in sicer od meseca januarja do konca aprila, 
torej za obdobje štirih mesecev. 

 Pred nami so adventna srečanja po domovih, ki so 
namenjena pripravi na praznik rojstva Jezusa Kristusa. 
Ob nedeljah v mesecu decembru se bomo zbrali po 
domovih, prisluhnili Božji besedi, se pogovarjali o 
pomenu božiča in skupaj peli in molili. 

 V soboto 30.11. zvečer po maši ob 18h bo po naši 
župniji začel pot kip Marije, adventne romarice. 
Družina, ki se vpiše, se sama ali skupaj s sosedi in 
prijatelji, tisti večer zbere k molitvi. Molitev je na tisti 
dan, ko ste vpisani na seznamu. Hvala za razumevanje!  

 Prosim vas za peko peciva za obdarovanje za Miklavža v 
okviru Škofijske Karitas Celje. Pecivo lahko oddate do 
ponedeljka 2.12. dopoldne. 

 V pisarni je možno prijavit otroke za miklavževanje, ki 
bo v petek 6. decembra ob 17.00 v dvorani gasilskega 
doma v Nazarjah. Prijave so možne do torka 3.12. 

 V ponedeljek 9.12. ob 19.00 bo sestanek za vse, ki 
krasite in čistite cerkev. 

 V nedeljo 15. decembra po svetih mašah bomo delili 
brošuro o praznovanju božiča. Možno bo kupiti kadilo,  
oglje za svete večere in plastenke za blagoslovljeno 
vodo. 

Kotiček za smeh  
Učiteljica je pri uri slovenščine na tablo napisala stavek: 
"Reven moški je umrl zaradi lakote." "Peter, kje je osebek?" 
je vprašala. "Verjetno na pokopališču!" 

 Čiščenje in krašenje naše cerkve  

 od 2. do 7.12. – Zagradišče 
 od 9. do 14.12.  – Prihova in ind. cona 

PONEDELJEK 
2. december 
Sv. Natalija 

18.00  – za + Čendelakove in Vinka 
Skornška 
KL 6.15 – po namenu 

PONEDELJEK 
9. december 
Sv. Valerija 

18.00 – za + Marijo Kramer in brate 
 
KL 6.15 – za + Emila Hudomalja, obl. 

TOREK 
3. december 
Sv. Frančišek 

Saleški 

18.00 – za + Melito Jamnik 
KL 6.15 – za + Franceta Kvaternika in 
Cirila Mrzlikarja 

TOREK 
10. december 
Loretska Mati 

Božja  

18.00 – za + Ludvika Nareksa, obl. 
KL 6.15 – za dušno in telesno zdravje 
(Goličnik) 

SREDA 
4. december 

Sv. Janez 
Damaščan 

18.00  – za + Milan Ilovška 
KL 6.15 – za + Iva Brdnika, obl., in + 
Frančiško Fale 

SREDA 
11. december 
Sv. Damaz I. 

18.00 – za + Filipa Strnišnika in starše 
 
KL 6.15 – za + Mašo Purič 

ČETRTEK 
5. december 

Sv. Sava  

18.00 – za + Vero Vodovnik, obl. 
KL 6.15 – za žive in + dobrotnike s. 
klaris 

ČETRTEK 
12. december 
Guadalupska 

Mati Božja 

18.00 – za + Olupove in Martinčeve 
KL 6.15 – za žive in + iz družin Baš, 
Ambrož in Jenko 

PETEK 
6. december 
Sv. Nikolaj 
(Miklavž) 

18.00  – za žive in + dobrotnike in 
samostansko družino 
KL 6.15 – za + Hermino Duh, 30. dan 

PETEK 
13. december 

Sv. Lucija 

18.00 – za + Ivana Goltnika in starše 
Ugovšek 
KL 6.15 – po namenu (Magdalena) 

SOBOTA 
7. december 
Sv. Ambrož 

18.00 – za + Antonijo Krajner 
 
KL 6.15 – za duhovne poklice 

SOBOTA 
14. december 
Sv. Janez od 

Križa 

18.00 – rezervirano 
KL 6.15 – za + Štormanove, Terglavove 
in Vrečarjeve 

NEDELJA 
8. december 
Brezmadežna 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Franca Kramarja, obl. 
KL 8.00 – v čast Brezmadežni 

NEDELJA 
15. december 
3. adventna 

nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za vse + Hribrske  
KL 8.00 – za žive in + Unatove 

 

 

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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