V novem ŽPS bodo sledeči člani, navedeni po imenskem abecednem redu,
ki ob enem zastopajo tudi okraj ali skupino v župniji:
Helena Šosterič (Žlabor)
Irena Papež Krajnc (Karitas)
Irena Vačovnik (Dobletina)
Klara Papež (Župnijski glasbeni svet)
Marija Krajner (Skupina bralcev)
Marjan Kokovnik (Dobrovlje)
Marko Vačovnik
Mateja Bačovnik (Prihova)
Mateja Polak (Kokarje)
Mojca Špende (FSR)
Petra Velam (Zavodice)
Sebastijan Žvipelj
Štefka Goltnik (Zagradišče)
Tomaž Poličnik (Nazarje)
Zlatko Štruclj (ključar)
Vsem, ki ste službo sprejeli, se iskreno zahvaljujem, še posebej zato, ker ste
pripravljeni svoj čas posvetiti oblikovanju življenja v župniji. Naj nas pri tem vodi in
spremlja Sveti Duh, vse župljane pa prosim, da nas pri tem delu podpirate s
pobudami, predlogi in seveda tudi s konkretno navzočnostjo, pripravljenostjo in
sodelovanjem.

Leto XXXV, št. 41 – Nazarje, 23.10.2022
Izbor članov Župnijskega pastoralnega sveta

Kaj je župnijski pastoralni svet? Župnijski pastoralni svet je
župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje in izvaja
pastoralno delo v župniji. Župnijski pastoralni svet obravnava vprašanja, ki
so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije,
pripravlja predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge
župnijskega pastoralnega sveta se nanašajo na skupno življenje župnijskega
občestva, oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost v župniji. Nove člane
lahko predlaga vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente
uvajanja (sveti krst, sveto evharistijo in sveto birmo).
Preteklo nedeljo 16. oktobra 2022 je potekalo izbiranje članov nove
sestave župnijskega pastoralnega sveta (ŽPS). Oddanih je bilo 67 lističev s
predlogi za člane nove sestave ŽPS. Poleg treh članov, ki ste jih lahko
predlagali po splošnem izboru, ste na četrtem mestu lahko predlagali
nekoga iz vašega zaselka, da bi predstavljal tudi vaš okoliš.
Sestavo novega ŽPS so seveda določali vaši predlogi, ob enem pa so
nekateri bili seveda izbrani glede na svojo službo – vodenje določene
skupine v župniji. Da bi nov ŽPS ne bil zastavljen preveč na široko, smo med
tistimi, ki so bili največkrat predlagani, pazili, da so med njimi zastopniki iz
vseh zaselkov. Vsak, ki je prejel dovolj glasov, je bil tudi vprašan, če je
pripravljen sprejeti to službo za rok petih leti. Tako se je oblikoval sestav
novega ŽPS …
…se nadaljuje na zadnji strani

Prehod na zimski čas bo nastopil v nedeljo 30. 10.
Tako bomo večerne maše obhajali ob 18.00. V
soboto 29. 10. bo večerna maša še ob 19.00! Še
naprej pa bo v veljavi sledeči razpored maš:
S. klarise: PON 18.00, TOR-SOB 7.00, NED 8.00
Cerkev: ČET in SOB 18.00, NED 7.00 in 10.00.
V nedeljo 23. 10. obhajamo misijonsko nedeljo.
Nabirka pri maši bo namenjena za misijone.
Pri sv. Urbanu bo maša za zahvalno nedeljo 30. 10.
ob 10.00.
Na praznik vseh svetih 1. 11. bodo maše ob 8.00 pri
sestrah klarisah ter ob 10.00 in 14.00 v cerkvi. Po
maši ob 14.00 bo blagoslov grobov in molitev za
rajne. Pol ure pred vsako mašo bomo molili rožni
venec.
Sveče od Karitas so na voljo na mizi pod korom.
Denar od prodaje sveč bo namenjen ljudem v stiski.
Na dan vseh vernih rajnih 2. 11. bodo maše ob 7.00
pri sestrah klarisah ter ob 10.00 in 18.00 v cerkvi.
Novembrska pisma lahko oddate v zakristiji,
kateremu od patrov osebno ali v samostanski
nabiralnik pri zadnjem vhodu.
Program Martinovega društva z blagoslovom vina
bo v Bohačevem toplarju (tržnica) 12. 11. ob 9.00.
Pohod k sv. Martinu na Prekopi pri Vranskem 13.
11., kjer bo romarska sv. maša ob 10.00.
Obhajanje zakonskih jubilejev bo 19. 11. pri
večerni maši. Jubilanti se prijavite pri gospe Heleni
Šosterič na 031 528 928.
Čiščenje in krašenje cerkve
- Žlabor – 29. 10.
- Zavodice – 5. 11.
- Zagradišče – 12. 11.

31. TEDEN MED LETOM

30. TEDEN MED LETOM
PON
24.10.

TOR
25.10.

sv. Anton
Galvao
de
Franca

19.00 Kl

bl. Marija
Ferragud
in
tovarišice

7.00 Kl

~

po namenu p. Tomaža

~

za + Marto Kodrun (G29)

ČET
27.10.

sv.
Lucijan

sv.
Sabina

po namenu

~

za + Marto Kodrun (G30)
po namenu

~

za božji blagoslov Leona, Andraža,
Aleksandra, Jurija in Tomaža

7.00 Kl

za mir in svetu

19.00

za + Celinšek in Mihelič

7.00 Kl
PET
28.10.

sv. Simon
in Juda
Tadej

~
~

SOB
29.10.

NED
30.10.

bl. Klara
Luce
Badano

sv.
Marcel

na čast Svetemu Duhu za vnuke

~

~

za mir in spravo v družini po
namenu
po namenu Herlah
za zdravje

19.00

za + starše Šolar in brata Rafka
za + Marijo Polak (obl.)

7.00

za žive in + župljane

8.00 Kl

za žive in + Inakove

10.00

za + Olgo

10.00 U

18.00 Kl
sv. Bolfenk

TOR
1.11.

SRE
2.11.

vsi sveti

spomin
vseh vernih
rajnih

ČET
3.11.

sv. Viktorin
Ptujski

za + Vratnikove in starše Oblet

za + Blaža Repenška

~

za zdravje in za + Franca Slemenška

8.00 Kl

za žive in + župljane

10.00

za zdravje

14.00

za + Martina Polaka

7.00 Kl

za + Frančiškove brate in sestre

10.00

za + Terezijo Finkšt

18.00

za + Franca Marolta

18.00
~
7.00 Kl

PET
4.11.

SOB
5.11.

NED
6.11.

sv. Karel
Boromejski

sv. Zaharija
in Elizabeta

sv. Lenart

v zahvalo in blagoslov

~

7.00 Kl

ob spominu na obletnico
poroke - Macuhovi
za duhovniške poklice

7.00 Kl
~

PON
31.10.

za + Barbaro Fužir

~
7.00 Kl

SRE
26.10.

za + Petra Korena

za + sorodnike in dobrotnike
sester klaris
za rajne, priporočene v
novembrskih pismih
za Melito Jamnik
v zadoščenje presv. Srcu
Jezusovemu

~

za božji blagoslov Leona, Andraža,
Aleksandra, Jurija in Tomaža

~

za zdravje

7.00 Kl

za duhovne poklice

18.00

za + Govekove in Žviževčeve

~

za + Marijo Marolt

7.00

za žive in + župljane

8.00 Kl
10.00

za + Tonkove, Kočnarjeve in
Nagličeve
za rajne, priporočene v
novembrskih pismih

