OZNANILA

Župnije sv. Kancijana na rečici ob Savinji
NEDELJA
23. 2. 2020

7. nedelja med letom

PONEDELJEK
24. 2. 2020
Matija, apostol

TOREK
25. 2. 2020

Valburga, opatinja

SREDA
26. 2. 2020
pepelnica

ČETRTEK
27. 2. 2020

Gabrijel ŽMB, redovnik

PETEK
28. 2. 2020

Roman, opat

SOBOTA
29. 2. 2020

Antonija Firenška, vdova

NEDELJA
1. 3. 2020

1. postna nedelja

7:30 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10:30 + Ivan Kokovnik (obletnica)

7:00 + Rumenovi in Štrucljevi

7:00 + Čremeški in Šumljakovi iz Šentjanža

18:00 + Govek Ivan in ostali

18:00 + Rihter Vera in Franc
d: v zahvalo za zdravje

18:00 + Janez Goličnik in vsi Golički
d: + Brinjovec Terezija (obl.)

18:00 po namenu
d: + Tiršek Anton

7:30 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10:30 + Veniški
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OZNANILA ZA
7. NEDELJO MED LETOM
23. 2. 2020

ČIŠČENJE - Za čiščenje in krašenje je v tem in prihodnjem tednu na vrsti
Spodnja Rečica.
PEPELNIČNA SREDA - V sredo začenjamo s postnim časom. Sveta maša z
obredom pepeljenja bo zvečer ob 18. uri. V tem času smo povabljeni k 40-dnevnim
duhovnim vajam v dobrih delih, odpovedi in poglabljanju odnosa z Bogom. V
ta namen bo v župniji potekala posebna duhovna akcija Pridi in poglej.
PRIDI IN POGLEJ - je postna akcija v dveh delih. Prvi del je obisk nedeljske
sv. maše in naloge, ki nas spodbujajo k branju Svetega pisma med tednom. Drugi
del akcije poteka ob petkih po sveti maši v t.i. malih skupinah, kjer se bomo pogovarjali o določenih temah in si podelili izkušnje in spoznanja prvega dela akcije. Vabljeni k šestim postnim nedeljam in štirim postnim petkovim večerom.
Iz praktičnih razlogov se bo k drugemu delu akcije treba predhodno prijaviti.

Bližajoči dogodki:
Kvatrni postni shod v kokarjah - 5. in 6. marec 2020.
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