
OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami 

 Pri mašah je zopet v veljavi nošenje mask. 

 V nedeljo 26.7. po jutranji maši bomo začeli s 
pobiranjem za mašne namene od meseca 
septembra do konca decembra. 

 V ned. 26.7. je t.i. Krištofova nedelja, po vseh 
svetih mašah bo blagoslov prevoznih sredstev, 
lahko boste tudi darovali za misijonska prevozna 
sredstva. 

 Bliža se praznik porciunkule, ko imamo v naši 
župniji celodnevno češčenje, za maše bo prazničen 
red: ob 7.00 pri sestrah klarisah, ob 10h in ob 18h 
pa v cerkvi, večerno mašo bo vodil in nas nagovoril 
dr. Karel Gržan 

 razpored češčenja na porciunkulo je ustaljen: 
8.00 – Zavodice / 9.00 – Dobrovlje / 10.00 – Žlabor 
11.00 – Sp. Rečica / /12.00 – patra / 13.00 – 
Dobletina / 14.00 – Prihova /15.00 – Nazarje 
16.00 – Kokarje / 17.00 – Molitvena skupina 
17.40 - pete litanije po asiškem napevu 
Na porciunkulo je možno prejeti popolni 
odpustek, če smo bili 10 dni prej ali pozneje pri 
sveti spovedi, prejeli obhajilo, molili po 
papeževem namenu, smo obiskali frančiškansko 
ali drugo župnijsko cerkev in nismo navezani na 
noben greh. Na porciunkulo bova na razpolago za 
spovedovanje skozi cel dan. 
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. 

Čiščenje in krašenje naše cerkve 

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

 od 26.7. do 1.8. – Sp. Rečica in Kokarje 

 od 3. do 8. avgusta – Žlabor in Zavodice 

PONEDELJEK 
13. julij 

Bl. Emanuel Ruiz 
in tovariši 

KL 6.30   
– za + Jožeta Ramšaka 
– za žive in + iz družine Lesjak 

PONEDELJEK 
20. julij 

Sv. Marjeta 
Antiohijska 

KL 6.30  
– za + Danijela Benda in starše 
– za Marjetko 

TOREK 
14. julij 

Sv. Frančišek 
Solan 

KL 6.30  
– za + Faniko Enci 
– za + mamo Marijo 

TOREK 
21. julij 

Sv. Lovrenc iz 
Brindisija 

KL 6.30 
– za + Francija Voduška 
– v zahvalo (Danica) 

SREDA 
15. julij 

Sv. Bonaventura 

KL 6.30   
– za frančiškanske bogoslovce 
– za + starše Hren 

SREDA 
22. julij 

Sv. Marija 
Magdalena 

KL 6.30 
– za + očeta Franca (Dobrovlje) 
– po namenu (Alenka) 

ČETRTEK 
16. julij 

Karmelska Mati 
Božja  

KL 6.30  
– za + Slavko Hren 

– za + Antona Blatnika 

ČETRTEK 
23. julij 

Sv. Brigita 
Švedska 

KL 6.30 
– za + Petra Pokleko 
– po namenu 

PETEK 
17. julij 
Sv. Aleš 

KL 6.30  
– za + Milana Ilovška 
– za + Terezijo Babnik 

PETEK 
24. julij 

Sv. Krištof 

KL 6.30 
– za zdravje vseh ljudi 
– za žive in + iz družine Šprajc in 
sorodnike 

SOBOTA 
18. julij 

Sv. Simon iz 
Lipnice 

KL 6.30 
– za + sestre Slavko, Faniko in Kristino 

– za Božji blagoslov v zakonu 

19.00 – za + Toneta Severja in Poldeta 
Petana 

SOBOTA 
25. julij 

Sv. Jakob 

KL 6.30 
– za + starše Ugovšek 
– za + Simona Kolarja, obl. 
19.00 – rezervirano 

NEDELJA 
19. julij 

16. navadna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Kecejeve, mamina obl.  
10.00 – za + Emilijo Žehel 
KL 8.00 – po namenu (Brdnik-Fale) 

NEDELJA 
26. julij 

17. navadna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Slavico Ramšak 
KL 8.00 – za žive in + Hribernikove in 
Ačkove 

 

 

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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