
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. 

 V ponedeljek 27.1. ob 19.00 bo seja Župnijskega 
pastoralnega sveta.  

 V nedeljo 2.2. je svečnica, praznik Jezusovega 
darovanja v templju. Povabljeni, da s seboj 
prinesete sveče, potrebovali jih bomo pri 
bogoslužju.  

 V ponedeljek 3.2.  je god sv. Blaža. Po obeh 
mašah bova delila Blažev žegen v priprošnjo za 
zdravje grla in varstvo pred zlom. »Na priprošnjo 
svetega Blaža, škofa in mučenca, naj te Bog 
obvaruje bolezni v grlu in vsakega drugega zla.« 
»Amen.« 

 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  
 

Otrok spremlja kotiček za razvedrilo v časopisu. Ko 
pride oče domov, mu reče: »Ati, a veš, da sem videl 
nov vic?« »Kako pa gre?« »Brez besed.« 
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve  

 od 26.1. do 1.2. – Dobletina 
 od 3. do 8.2. – Sp. Rečica in Kokarje 

PONEDELJEK 
27. januar 
Sv. Angela 

Merici 

7.00  – za prave odločitve 
 
KL 6.15 – po namenu (Lakner) 

PONEDELJEK 
3. februar 

Sv. Blaž 

7.00 – za + starše Planovšek in brata 
Kristjana 
KL 6.15 – za zdravje 

TOREK 
28. januar 
Sv. Tomaž 
Akvinski 

7.00 – za + Srečka Urtlja 
 
KL 6.15 – za zdravje (Kovačec) 

TOREK 
4. februar 
Sv. Oskar 

7.00 – za + Tinco Irmančnik 
 
KL 6.15 – po namenu (Natek) 

SREDA 
29. januar 
Sv. Valerij 

7.00  – za zdravje 
 
KL 6.15 – za + Cilko Macuh 

SREDA 
5. februar 
Sv. Agata 

7.00 – za žive in + dobrotnike in 
samostansko družino 
KL 6.15 – za zdravje in Božjo pomoč 

ČETRTEK 
30. januar 

Sv. Hiacinta 
Mariscotti  

7.00 – za + Francija Voduška 
 
KL 6.15 – v zahvalo za življenje 

ČETRTEK 
6. februar 

Sv. Peter Krstnik 
in tovariši 

7.00 – za + Gornekove, mamina obl. 
KL 6.15 – za žive in + dobrotnike sester 
klaris  

PETEK 
31. januar 

Sv. Janez Bosko 

7.00  – za + Milana Ilovška 
 
KL 6.15 – za vzgojitelje in otroke 

PETEK 
7. februar 
Sv. Koleta 

7.00 – za + Hrenove starše in vnuka 
Miha 
KL 6.15 – v zadoščenje Srcu 
Jezusovemu 

SOBOTA 
1. februar 

Sv. Brigita Irska 

7.00 – za + Rudija Hrena, obl. in Kohletove 
18.00 – za + Frančiško Enci 

KL 6.15 – za nove duhovne poklice 

SOBOTA 
8. februar  

Sv. Jožefina 
Bakhita 

7.00 – za + Jožefa in Slavico Remic, obl. 
18.00 – za + Marijo Ilovšek 
KL 6.15 – po namenu 

NEDELJA 
2. februar 
svečnica 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Anico Stenšak, Adolfa 
Skornška in + sorodnike 
KL 8.00 – za redovnike in redovnice 

NEDELJA 
9. februar 
5. navadna 

nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 –  za +Antonijo Krajner, obl. 
KL 8.00 – v zahvalo (Marija Brdnik) 

 

 

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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