
OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami   

 3. januarja je prvi petek v mesecu. Obiskovala bova 
bolnike po domovih. Zakramenti, ki jih lahko prejeme 
na domu, so obhajilo, spoved bolniško in maziljenje. 
Če veste za koga, ki je opešal, onemogel, je bolan in 
ne more več v cerkev in bi si želel obiska duhovnika 
na domu, sporočite. 

 Do nedelje 5.1. potekajo blagoslovi domov. Prosim, 
da se vpišete na seznam v zadaj v cerkvi.  

 V sredo 8. januarja bo pri nas dekanijska rekolekcija, 
to je mesečo srečanje duhovnikov naše dekanije. 
Maša bo ta dan ob 9.00. Lepo vabljeni! 

 V nedeljo 12.1. bo praznik Jezusovega krsta. Pri vseh 
mašah bomo obnovili krste obljube in se tako 
ponovno povezali s Sveto Trojico, v njeno ime smo 
bili namreč krščeni. Vabim vas, da s seboj za to 
priložnost prinesete krstne sveče (če jih seveda še 
imate), ki jih bomo pri obnovitvi prižgali. Za kristjana 
se spodobi, da ve za datum svojega krsta in ta dan na 
primeren način obleži – lahko se zahvali tistemu, ki 
ga je krstil in dal krstiti, ali za pokojnega krstitelja kaj 
zmoli, gre k sveti maši in se Sv. Trojici zahvali za to, 
da se je v njem začelo večno življenje. To je tudi dan, 
ko se priporočimo našim krstnim zavetnikom, in, če 
še ne vemo, tudi poizvemo, kdo je naš krstni zavetnik 
ali zavetnica. 

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

Kotiček za smeh  

Odvetnik po sojenju vpraša stranko: ''No, zdaj, ko ste 

oproščeni, mi povejte, ste ukradli tisti avto?'' ''Potem, ko sem 

poslušal vaš zagovor, začenjam verjeti, da ga nisem.'' 

 
Čiščenje in krašenje naše cerkve  

 od 30.12. do 4.1. – Žlabor in Zavodice 
 od 6. do 11.1. – Zagradišče 

PONEDELJEK 
30. december 

Sv. Feliks 

18.00  – za + Zdravka Bruneta in 
Matiječeve 
KL 6.15 – za + s. M. Imakulato Kozina, 
obl.  

PONEDELJEK 
6. januar 
Gospodovo 
razglašenje  

(Sv. trije kralji) 

10.00 – za + Antona Ilovška 
18.00 – za + Slavico Ramšak 
KL 7.00 – za + starše Supin, mamina 
obl., in za zdravje 

TOREK 
31. december 
Sv. Silvester 

18.00 – za + Roka Bastla, obl. 
KL 00.00 - za Marijino varstvo in Božji 
blagoslov v novem letu 
KL 6.15 – v zahvalo za vse milosti 

TOREK 
7. januar 

Sv. Karel iz 
Sezzeja 

7.00 – za + Mio Hanžekovič 
KL 6.15 – za Rožleta 

SREDA 
1. januar 

Marija, sveta 
Božja mati 

7.00  – po namenu 
10.00 – za + Petra in Ano Martinović 
KL 8.00 – v čast Materi Božji za Božje 
varstvo in blagoslov 

SREDA 
8. januar 
Sv. Erhard 

9.00 – za + Nežko Pavičič 
KL 6.15 – v zahvalo in za zdravje v 
družinah Goličnik in Završnik 

ČETRTEK 
2. januar 

Sv. Bazilij in 
Gregor Nacianški  

7.00 – za + Antona Blatnika 
KL 6.15 – za žive in + dobrotnike s. 
klaris 

ČETRTEK 
9. januar 

Sv. Hadrijan 

7.00 – po namenu 
KL 6.15 – po namenu 

PETEK 
3. januar 

Jezusovo ime 

7.00  – za žive in + sorodnike in 
samostansko družino 
KL 6.15 – v zadoščenje presv. Srcu 
Jezusovemu 

PETEK 
10. januar 

Sv. Grego iz Nise 

7.00 – za vse+ Kramerjeve 
KL 6.15 – po namenu za blagoslov 

SOBOTA 
4. januar 

Sv. Angela 
Folinjska 

7.00 – za + iz rodbine Coklin 
18.00 – za + Podrižnikove, atova obl. 
KL 6.15 – za nove duhovne poklice   

SOBOTA 
11. januar  
Sv. Pavlin 
Oglejski 

7.00 – za zdravje (Podkrižnik) 
18.00 – za + Faniko Enci 
KL 6.15 – za zdravje in okrevanje 

NEDELJA 
5. januar 

2. nedelja po 
božiču 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Melito Jamnik 
KL 8.00 – za žive in + iz družin 
Podbregar, Podlesnik, Vavdi in Planinšek 

NEDELJA 
12. januar 

Nedelja 
Jezusovega krsta 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Francija Voduška 
KL 8.00 – za + Franca Širka, obl. 

 

 

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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