
OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami   

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

 Od 17. do 19. januarja bodo duhovne vaje za 
Frančiškove otroke v Kančevcih. 

 V Celju pri Sv. Jožefu poteka potujoča misijonska 
razstava. Na ogled bodo predmeti, ki so jih 
misijonarji prinesli iz misijonskih dežel širom 
sveta in so odraz kulture in življenja tamkajšnjih 
ljudi. Spremlja jih kronološki pregled več kot 600 
slovenskih misijonarjev. Razstava bo na ogled v 
januarju 2020. 

 Tečaj priprave na zakon bo v naši dekaniji 
potekal 2. in 9. februarja, in sicer od 15.00 do 
18.00 v našem samostanu. Prijavite se lahko po 
e-pošti: samostan.nazarje@gmail.com. 

 Priprava na krst za čas od meseca februarja do 
julija bo potekala v četrtek 13. februarja ob 
18.00 v našem samostanu. Prijave po e-pošti: 
zupnija.nazarje@gmail.com. Če poznate družino, 
ki pričakuje otroka, jim prenesite to novico in 
spodbudite k obisku priprave na krst. 
 

Kotiček za smeh  
 
Neki mož pride k psihiatru. Psihiater ga vpraša, kaj je 
po poklicu. On: »Avtomehanik.« Psihiater: »Dobro, 
uležite se pod kavč«. 
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve  

 od 13. do 18.1. – Prihova in ind. cona 
 od 20. do  25.1. – Nazarje 

PONEDELJEK 
13. januar 

Sv. Veronika 

7.00  – za + brata Franca in starše 
Ramšak 
 6.15 – za + Franca Moharja, obl. in 
sorodnike 

PONEDELJEK 
20. januar 
Sv. Boštjan 

7.00 – za + Kopitarjeve, Zalkina obl.  
 
KL 6.15 – za + Lidijo 

TOREK 
14. januar 

Bl. Odorik iz 
Pordenona 

7.00 – za + Emilijo Žehel 
 
KL 6.15 – za + Cilko Macuh 

TOREK 
21. januar 
Sv. Neža 

7.00 – za + Marijo Ilovšek 
 
KL 6.15 – za + Jožeta Drobeža 

SREDA 
15. januar 

Sv. Absalom 

7.00  – za + Milana Ilovška 
 
KL 6.15 – za žive in + Novakove   

SREDA 
22. januar 

Sv. Vincencij 

7.00 – za + Herija Remica, obl. 
 
KL 6.15 – v zahvalo (Vinko Bezovnik) 

ČETRTEK 
16. januar 

Sv. Berard in 
tovariši  

7.00 – za + Zavčanove 
 
KL 6.15 – za + Faniko Enci   

ČETRTEK 
23. januar 
Sv. Henrik 

7.00 – za + Milana Ilovška 
 
KL 6.15 – za zdravje 

PETEK 
17. januar 
Sv. Anton 
Puščavnik 

7.00  – za + Antona Blatnika 
10.00 – za + Zvoneta Pečnika in 
Žlabrske 
KL 8.00 – v zahvalo (Anton Vodovnik) 

PETEK 
24. januar 

Sv. Frančišek 
Saleški 

7.00 – za + Trenklnove, mamina obl. 
KL 6.15 – za dušno in telesno zdravje 
(Pavel) 

SOBOTA 
18. januar 

Sv. Jakob Hilarij 

7.00 – za + Jožico Vrtačnik 
18.00 – za + Staneta Žviplja, obl. in starše. 
KL 6.15 – za žive in + Štormanove, 
Terglavove in Vrečarjeve 

SOBOTA 
25. januar  

Spreobrnjenje 
apostola Pavla  

7.00 – za + Franca Planovška, obl. 
18.00 – za + Cilko Macuh 
KL 6.15 – po namenu (Lončarič) 

NEDELJA 
19. januar 
2. navadna 

nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Janeza Goličnika 
KL 8.00 – po namenu (Solar) 

NEDELJA 
26. januar 

nedelja Svetega 
pisma 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Bebo Urank in Jožeta 
Uranka 
KL 8.00 – po namenu (Mumelj-Mirnik) 

 

 

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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