
OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami 

 Prosim, da ob nedeljah ob prihodu k maši v škatlo 
oddate vašo telefonsko številko. Če bi bil s 
koronavirusom okužen kdo med nami, jo posredujem 
naprej na NIJZ. Hvala za razumevanje. 

 Pri izhodu iz cerkve lahko vzamete prijavnice za 
letošnji oratorij, bo od 17. do 21. avgusta. 

 V torek, 11. avgusta, na praznik sv. Klare, bo pri 
sestrah klarisah tudi maša ob 10.00. Daroval jo bo 
škof dr. Stanislav Lipovšek. Ob 9.00 bo molitvena ura. 

 Tudi letos bo peš romanje v Novo Štifto. Začetek 
romanja v petek 14. avgusta ob 11h izpred kapelice 
pri osnovni šoli. Lepo vabljeni! 

 Maše na slovesni in zapovedani praznik Marijinega 
vnebovzetja bodo ob 7.00 pri sestrah klarisah, ob 
10.00 in ob 19.00 v cerkvi.  

 V nedeljo 16. avgusta bo sveta maša ob 10.00 pri sv. 
Urbanu na Dobrovljah.  

 Tiskana oznanila bodo zopet izšla 23. avgusta. 

 Vpis v prvi razred verouka. Od 24.8. naprej bo možen 
vpis v 1. razred verouka. Starši, ki želite vpisati 
otroke, me pokličite na tel.: 051 202 594 ali pišite na 
e-naslov: verouk.nazarje@gmail.com in se 
dogovorimo v vpisu.  

 
 

Čiščenje in krašenje naše cerkve 

 od 10. do 14. avgusta – Zagradišče 

 od 17. do 22. avgusta – Prihova in ind. cona 
 od 24. do 29. avgusta – Nazarje 

PONEDELJEK 
10. avgust 
Sv. Lovrenc  

KL 6.30   
– za zdravo pamet 
– za + starše Koradej in Regoršek in 
sorodnike 

PONEDELJEK 
17. avgust 

Sv. Beatrika da 
Silva 

KL 6.30  
– za + Melito Jamnik 
– po namenu 

TOREK 
11. avgust 
Sv. Klara 

KL 6.30  
– za + Marka Krajnerja 
– za žive in + dobrotnike s. klaris in za 
godovnjakinje 
KL 10.00 – po namenu 

TOREK 
18. avgust 
Sv. Helena 

KL 6.30 
– za + Faniko Enci 
– po namenu (Helena in Marica) 

SREDA 
12. avgust 

Sv. Ivana Frančiška 
Šantalska 

KL 6.30   
– za + Cecilijo Ilovšek, obl. 
– za provinciala  p. Marjana 

SREDA 
19. avgust 
Sv. Ludvik 
Touluški 

KL 6.30 
– za + Rudija, obl. in vse Šverčeve 
– za žive in + Kocjanove 

ČETRTEK 
13. avgust 

bl. Marko iz 
Aviana 

KL 6.30  
– za + Franca Felicijana 
– za mir in spravo v družini 

ČETRTEK 
20. avgust 

Sv. Bernard 

KL 6.30 
– za + Antona Levarja 
– po namenu (Rihar) 

PETEK 
14. avgust 

Sv. Maksimilijan 
Kolbe 

KL 6.30  
– za + Antona Blatnika 
– za + Anico Strnad, obl. 

PETEK 
21. avgust 
Sv. Pij X. 

KL 6.30 
– Rozalijo Tratnik 
– za + s. M. Regino 

SOBOTA 
15. avgust 
Marijino 

vnebovzetje 

10.00 – za žive in + župljane 
19.00 – za + Francija Voduška 
KL 7.00 – po namenu (Černe) 

SOBOTA 
22. avgust 

Devica Marija 
Kraljica  

KL 6.30 
– za + Martina Šmarčana 
– po namenu 
19.00 – rezervirano 

NEDELJA 
16. avgust 

20. navadna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Slavko Hren 
10.00 (Sv. Urban) – za + Franca Ramšaka 
KL 8.00 – za + Drčeve, Trniške in 
Klančnikove 

NEDELJA 
23. avgust 

21. navadna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Franca Ilovška 
KL 8.00 – za + Ivana Žagarja in vse 
Žagarjeve   

 

 

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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