
OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

 

Dogajanje pred nami   

Delavniške svete maše v mesecu juliju in avgustu 
bodo zjutraj ob 6.30 pri sestrah klarisah. Pred mašo 
se bosta prebrala oba mašna namena. Če bova 
doma oba, potem bova somaševala, če pa bo doma 
eden, se bo drugi napisani namen odmaševal tisti 
dan drugje. Sveta maša bo brez hvalnic. Hvala za 
razumevanje. 
 

 V času do začetka pouka tiskanih oznanil ne bo, 
bodo ustna vsako nedeljo. Mašni nameni bodo 
objavljeni pri vhodu v cerkev in na spletni strani 
naše župnije.  

 Prav tako bo objavljen tudi razpored čiščenje in 
krašenja cerkve. 

 Pri izhodu iz cerkve lahko vzamete prijavnice za 
letošnji oratorij, bo od 17. do 21. avgusta. 
Spodbujamo elektronsko prijavo, če ne gre 
drugače, pa oddate prijavnico po maši. Starši 
prijavnico prejmejo po elektronski pošti. 

 Pri mašah je zopet v veljavi nošenje mask. 
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve 

 od 29.6. do 4.7.  – Zagradišče 

 od 6. do 11. julija – Prihova in ind. cona 

 od 13. do 18. julija – Nazarje  
 od 20. do 25. julija – Dobletina  

PONEDELJEK 
29. junij 

Sv. Peter in 
Pavel 

KL 6.30   
– po namenu darovalca 
– za duhovnike 

PONEDELJEK 
6. julij 

Sv. Marija 
Goretti 

KL 6.30  
– za + Pivčnove in Tinčkove, atova obl. 
in za brata Romana 
– za Božji blagoslov in zdravje (Vratnik) 

TOREK 
30. junij 

Bl. Rajmund 
Lullo 

KL 6.30  
– za + Edija Papeža 
– za + Alojza Predaliča 

TOREK 
7. julij 

Sv. Edilburga 

KL 6.30 
– za Emilijo Žehel 
– po namenu (Mohar) 

SREDA 
1. julij 

Sv. Oliver 

KL 6.30   
– za zdravje 
– za + Heleno Drobnič in starše Krznar 

SREDA 
8. julij 

Sv. Gregor Grassi, 
Hermina in tovariši 

KL 6.30 
– za srečno zadnjo uro 
– za + Cilko Macuh 

ČETRTEK 
2. julij 

Sv. Frančišek 
Regis  

KL 6.30  
– za žive in + dobrotnike in samostansko 
družino 
– za žive in + sorodnike in dobrotnike 
sester klaris 

ČETRTEK 
9. julij 

Sv. Nikolaj Pick, 
Wilibald in tovariši 

KL 6.30 
– za + Angelo Hren 
– za + Ristekovo Angelo 

PETEK 
3. julij 

Sv. Tomaž 

KL 6.30  
– za + Oblakove iz Šmihela 
– v zadoščenje Srcu Jezusovemu 

PETEK 
10. julij 

Sv. Veronika 
Giulinai 

KL 6.30 
– za + Matevževe, obl. očeta Jožeta 
– v zahvalo (Vesna) 

SOBOTA 
4. julij 

Sv. Urh 

KL 6.30 
– v dober namen 
– za duhovniške in redovniške poklice 
19.00 – rezervirano 
 

SOBOTA 
11. julij 

Sv. Benedikt 

KL 6.30 
– za + Govekove 

– za + Firštove 

19.00 – za + Mario Britovšek, obl. in Ivanko 
Korbič   

NEDELJA 
5. julij 

14. navadna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Melito Jamnik 
KL 8.00 – za družino Basle 

NEDELJA 
12. julij 

15. navadna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Janeza Podkrižnika 
KL 8.00 – za + Perkove starše, teto 
Angelco in sorodnike 

 

 

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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