
OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Odhod p. Andreja iz Nazarij 
Bratje in sestre, danes sem odšel iz Nazarij v Ljubljano na 
Tromostovje, na Prešernov trg 4. 
     Zakaj sem odšel? Zato, ker sem se v tem času zasvojil z 
internetom do te mere, da bo potrebno korenito 
zdravljenje. Prav tako tudi zdravljenje do določene mere 
depresivnega razpoloženja. Za nastalo situacijo sem 
odgovoren izključno sam in prevzemam odgovornost za to. 
Odpovedal sem se službam, ki so mi bile zaupane in po 
sklepu provincialnega vodstva danes zapustil Nazarje. 
     Želim se vam zahvalit. Hvala vam za vse dobro in lepo, ki 
sem ga bil med vami deležen. 
     Prosim vas odpuščanja za vse, kar z moje strani ni bilo 
dobro. 
     Prosim vas za molitveno podporo v prihodnosti. 
Mir in dobro. 

p. Andrej 
 
Dogajanje pred nami   

 ŠMARNICE – Zaradi omejitev zbiranja ljudi vpodbujam 
vašo ustvarjalnost: lahko se zbirate po zaselkih ali v 
krogu družine k prebiranju šmarnic in pobožnosti do 
Marije. Tam kjer se boste tako zorganizirali mi 
sporočite, da vam posredujem gradiva v pomoč. V 
cerkvi bomo pri maši ob 19. uri prebrali šmarnično 
branje in molili litanije Matere Božje.  
 

 PRVO SVETO OBHAJILO – NE BO 16. maja, kakor ste bili 
obveščeni starši v začetku leta. O pripravi in datumu se 
bomo uskladili s starši.  

 

 PRIPRAVA NA KRST ZA STARŠE IN BOTRE (preko 
Zooma) bo v naši dekaniji dva večera, 6. in 13. maja 
2021 ob 20h. Prijavite se po spletnem obrazcu preko 
spletne strani naše dekanije: 

       www.dekanija-gornjigrad.si 
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve 
Od 7. maj – Žlabor  
Od 14. maj – Zavodice 

PONEDELJEK 
3. maj 

Filip in Jakob,ap. 

19.00 – za + Blaža Repenška 
  
KL 6.30 – za + Apolonijo Satler 

PONEDELJEK 
10. maj 

Job, sp. mož 
prošnji dan 

19.00 – za + Jožeta Ramšaka 
 
KL 6.30 – v zahvalo za vse milosti 
(Brezovnik) 

TOREK 
4. maj 

Florjan, muč 

19.00 – za + Franca Boršnaka 
 
KL 6.30 – za žive in + Kladske, za + 
Pavlo Poljanšek in Matija Podbregarja 

TOREK 
11. maj 

Pankracij, muč. 
prošnji dan 

19.00 – za ozdravitev družinskega 
debla 
KL 6.30 – za žive in + Štormanove, 
Terglavove in Vrečarjeve 

SREDA 
5. maj 

Angel, muč 

19.00 – za + Martina Dušiča 
 
KL 6.30 – za zdravje in Božjo pomoč 

SREDA 
12. maj 

Leopold, red 
prošnji dan 

19.00 – za Jožefa in Matildo Špende 
 
KL 6.30 – za zdravje Antona Kopušarja 

ČETRTEK 
6. maj 

Dominik Savio 

19.00 – za + Pavlo Lenko 
 

KL 6.30 – za žive in + sorodnike in 
dobrotnike s.klaris 

ČETRTEK 
13. maj 

GOSPODOV 
VNEBOHOD 

10.00 – za + Jožeta Ramšaka 
19.00 – za + Slavka in Marijo Krefl, obl.  
KL 6.30 – po namenu za Marijino 
priprošnjo 

PETEK 
7. maj 

Stanisalv, šk 

19.00 – za + Alojzijo Gartner  
 
KL 6.30 – v zadoščenje presv. Srcu 
Jezusovemu 

PETEK 
14. maj 

Bonifacij, muč. 

19.00 – za žive in + dobrotnike in 
samostansko družino 
KL 6.30 – za + Otove starše in + brata 
Ivana in Franca 

SOBOTA 
8.maj 

Bonifacij, pp 

19.00 – za + Franca Praznika 
 
KL 6.30 – za + Frančiško Žunter (8.dan) 

SOBOTA 
15. maj 

Zofija, muč. 

19.00 – za + Pepco Žvipelj 
 
KL 7.00 – za godovnjakinje 

NEDELJA 
9. maj 

6. velikonočna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Marijo Polak 
KL 8.00 –  za zdravje in blagoslov  

NEDELJA 
16. maj 

7. velikonočna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Vido Kos 
KL 8.00 – za + Staneta in Pepco Žvipelj in 
njune potomce 

 

  

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 19. uri 

Sobota 
ob 18. uri (pozimi) 
ob 19. uri (poleti) 

Nedelja  
ob 7. in 10 uri 

http://www.dekanija-gornjigrad.si/
mailto:zupnija.nazarje@gmail.com
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