OZNANILA

Župnije sv. Kancijana na rečici ob Savinji
NEDELJA
15. 3. 2020

3. postna nedelja

PONEDELJEK
16. 3. 2020
Herbert, škof

TOREK
17. 3. 2020
Patrik, škof

SREDA
18. 3. 2020

Ciril Jeruzalemski,
cerkveni učitelj

ČETRTEK
19. 3. 2020

Jožef, Jezusov rednik

PETEK
20. 3. 2020

Martin iz Brage, škof

SOBOTA
21. 3. 2020

Hugolin, eremit (puščavnik)

NEDELJA
22. 3. 2020

4. postna nedelja

ob 10:30 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
brez ljudstva + Franc in Marija Andrejovec

ob 18:00 + Zidarnovi starši
brez ljudstva + vsi Petrinovi (atova obletnica)

ob 18:00 + Kropovšek Alojz in Jožefa
brez ljudstva + Lojz Verbuč (obletnica)

ob 18:00 + Ciril Turk (obl.) in starši
brez ljudstva + Dobrovčevi iz Vimpalsl

ob 18:00 + Klemše Jožef
brez ljudstva + Fale Jože

ob 18:00
+ starši Goličnik (8. dan)
brez ljudstva

ob 18:00
+ Jeraj Alojz in Marija
brez ljudstva

ob 10:30 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
brez ljudstva + Gornik Jože (8. dan)

Župnijski urad Rečica ob Savinji | Rečica ob Savinji 74 | 3332 Rečica ob Savinji
tel.: 03 837-03-70 | 031/706-117 župnik David Zagorc

OZNANILA ZA
3. POSTNO NEDELJO
15. 2. 2020

ČIŠČENJE - Čiščenje in krašenje župnijske cerkve se do nadaljnega ustavi. Ko
bodo svete maše zopet možne, pa je za čiščenje in krašenje na vrsti Rečica - trg.
SVETE MAŠE - Do nadaljnega ne bo sv. maš. Po vaših namenih bo sveta maša
v cerkvi brez udeležbe ljudstva. Ob predvideni uri pa vabljeni, da se zberete v
molitvi ali branju Svetega pisma po domovih. Prosim, če navodila dosledno
upoštevate. Cerkev je v času sv. maše zaprta. Glej navodila škofov v nadaljevanju.
ŽUPNIJSKA PISARNA - V kontakt z župnijsko pisarno lahko stopite izključno
samo po telefonu (031 706 117) ali e-mailu (david.zagorc@gmail.com).
SVETE MAŠE V ŽIVO - lahko spremljate iz mnogih župnij preko Facebooka
ali drugih internetnih možnosti. Nam najbližji prenos sv. maš je iz Mozirja. Več
o tem na: www. zupnija-mozirje.si
Ne spletni strani ne spreglejte nedeljske pridige in gradiva za domače
bogoslužje z otroki.

Izredna navodila slovenskih škofov
OB širjenjU novega koronavirusa
1. V izogib širjenju novega koronavirusa in za ohranjanje zdravja prebivalstva,
so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa
srečanja.
2. Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez
prisotnosti vernikov. Somaševanje duhovnikov in skupno obhajanje ni dovoljeno.
3. Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso dovoljeni.
4. Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od
dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od
svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede,
spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega
obhajila. (priloga št. 1).
7. Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas.
8. Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob strogem upoštevanju navodil državnih ustanov.
Pogreb se opravi brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi sorodniki. Pogrebna
sveta maša bo lahko darovana po preklicu tega navodila.

9. V smrtni nevarnosti je dovoljeno podeljevanje bolniškega maziljenja ob
upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.
10. Podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke se preloži.
12. Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter
župnijskih srečanj. Kateheti naj starše prosijo, da manjkajočo snov predelajo
skupaj s svojimi otroki.
13. Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi ostanejo do nadaljnjega zaprti. Verniki se lahko na župnijske urade obrnejo samo po
telefonu oziroma e-pošti.
16. Vsi verniki (še zlasti starejši) naj se preventivno samoizolirajo ter posvetijo
čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čim prejšnji konec epidemije.
17. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška
laiška gibanja, da v zahtevnem času epidemije okrepijo molitev za zdravje in
blagoslov našega naroda.

MOLITEV ZA ZDRAVJE
Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa poguma in zaupanja.
Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

I

