OZNANILA

Župnije sv. Kancijana na rečici ob Savinji
NEDELJA
22. 3. 2020

4. postna nedelja

PONEDELJEK
23. 3. 2020

Alfonz Turibij iz Mongroveja,
škof

TOREK
24. 3. 2020

Simon, deček, mučenec

SREDA
25. 3. 2020

Gospodovo oznanjenje

ČETRTEK
26. 3. 2020

Evgenija, mučenka

PETEK
27. 3. 2020

Peregrin, redovnik

SOBOTA
28. 3. 2020

Milada (Marija Praška), devica

NEDELJA
29. 3. 2020

5. postna nedelja

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

ob 18:00 + Mrazovi (mamina obletnica)
brez ljudstva + Franc in Ludvik Gomiršek (iz 3.3.)

ob 18:00
+ Elizabeta in Marija Retko
brez ljudstva

ob 18:00 + Potočnik Ivan (obletnica)
brez ljudstva + Ivan Bitenc (obletnica) in rodbina

ob 18:00 + Frančiška Goličnik in vsi Golički
brez ljudstva + Gričar Hedvika (30. dan)

ob 18:00
+ Moličnik Franc (obl.) in Jozefa
brez ljudstva

ob 18:00
+ Alojz Rakun in Čremeški
brez ljudstva

ob 10:30 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
brez ljudstva + Nata Skončnik
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4. POSTNO NEDELJO
22. 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.
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 nedeljskega nagovora in gradiva za domače
bogoslužje z otroki.
Slovenski katehetski urad (sku.rkc.si) pa za vsak teden pripravlja nekaj
veroučnega gradiva, če vam prav pride. Sicer se poslužite kar preprosto skupne
molitve, pesmi in kakšne zgodbe iz Svetega pisma; preprosto in učinkovito.
Od tokratnega gradiva priporočam gradivo za najmlajše - vsebuje nekaj zanimivih predlogov za igro.
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