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Velika noč 2020

cvetna nedelja

Letos bomo velikonočno praznovanje obhajali doma v krogu družine.
V živo bomo lahko doživljali, kako so
veliko noč praznovali Judje - v krogu
družine, zbrani za mizo pri pashalni
(velikonočni) večerji. Verouk poteka
doma, molitev poteka doma, svete maše
in drugi obredi potekajo doma. In sicer
prav tam, kjer bi večina teh stvari morala teči. Tale izolacija gotovo kaže na
pomen bistvenih stvari v življenju.
Čeprav se čutimo daleč drug od
drugega, kristjani nismo daleč drug od
drugega. Med seboj smo povezani zaradi bratstva s Kristusom. Morda se bomo
tega odslej še bolj zavedali.

5. 4. 2020

Torej, ob veliki noči vam želim, naj
vstali Kristus prinese v vaše življenje
upanje in veselje. On ne pozna ovir
prostora in časa. Naj doseže vaša srca,
čeprav svete maše ne bomo obhajali kot
po navadi.
Vabljeni, da velikonočne praznike
spremljate tokrat preko zaslonov.
Možnosti je veliko - spremljate lahko
npr. naše škofe na TV SLO 2. Nam
najbližji prenos svete maše in obredov pa je iz mozirske cerkve. Poslužite
se kakšne od teh ali mnogih drugih
možnosti. Več na spletni strani ali Youtube kanalu Župnije Mozirje.
www.zupnija-mozirje.si
www.youtube.com - Župnija Mozirje

Mašni nameni
PONEDELJEK
6. 4. 2020

Irenej iz Srema, škof

TOREK
7. 4. 2020

Aleksander, mučenec

SREDA
8. 4. 2020

Maksim in Timotje,
mučenca

brez + Beletovi (bratova in atova obl.) in Fanika
ljudi kotnik
brez
+ Puški, Rebernakovi in Rogački
ljudi
brez
+ Poličnik Frančiška
ljudi

ČETRTEK
9. 4. 2020

brez
za duhovne poklice
ljudi

PETEK
10. 4. 2020

brez
15h: obredi velikega petka
ljudi

SOBOTA
11. 4. 2020

brez
+ Benda Danijel (Gački)
ljudi

Veliki četrtek

veliki petek

velika sobota

NEDELJA
12. 4. 2020

VELIKA NOČ

brez za žive in pokojne župljane in dobrotnike
ljudi + Kašuba, Komar

Mašni nameni
PONEDELJEK
13. 4. 2020

Martin I., papež, mučenec

TOREK
14. 4. 2020

Tiburcij, Valerijan in Maksim, mučenci

SREDA
15. 4. 2020

Helena (Jelica) Alzaška,
kneginja

ČETRTEK
16. 4. 2020

Bernardka Lurška,
redovnica

PETEK
17. 4. 2020

Simon Barsabejski, škof in
mučenec

SOBOTA
18. 4. 2020
Evzebij, škof

NEDELJA
19. 4. 2020

bela nedelja,

nedelja Božjega usmiljenja

brez + Atelšek Ladislav in Smrečka rodbina
ljudi + Prislan Janez (obletnica)
brez
po namenu
ljudi
brez
po namenu
ljudi
brez
po namenu
ljudi
brez + Komar Franc (obletnica)
ljudi + Vili Fistrić
brez
+ Brezovnik Peter (obletnica)
ljudi
za žive in pokojne župljane in dobrotnike
brez
v zahvalo
ljudi
+ Kovačevi starši iz Homc

Veliki teden 2020
Cvetna nedelja -Vabljeni, da naredite svoje butarice kot doslej.
Blagoslov butaric pa opravite doma pred zaslonom. Pokropite jo lahko z
blagoslovljeno vodo (če jo imate, sicer pa to ni bistven del obreda).
Veliki četrtek - spomin zadnje večerje bo brez ljudstva ob 19h.
Veliki petek - ob 15. uri bodo obredi velikega petka in češčenje križa v

župnijski cerkvi. Zvečer vabljeni k prenosom bogoslužja v živo.
Velika sobota - blagoslova ognja pred cerkvijo ne bo. Prav tako ne
blagoslova jedi. Blagoslov jedi opravite doma. Lahko tudi preko televizije.
Vedite pa, da Bog blagoslavlja tudi vaše nedeljsko kosilo, kadar ga prosite
za blagoslov, pa čeprav ni duhovnika pri mizi. Verjamem, da bo blagoslovil
tudi vaše velikonočne jedi.
Zvčer ob 19. uri bo v župnijski cerkvi velikonočna vigilija. Vabljeni pa k
prenosu bogoslužja v živo.
Velika noč - Sveta maša bo v župnijski cerkvi ob 10. uri. Ob tej uri bo
tudi večina prenosov v živo.
Velikonočni ponedeljek - Sveta maša bo v župnijski cerkvi ob 19.
uri - kot običajno vsak dan.
Župnijska pisarna - Do nadaljnega bo zaprta tudi župnijska pisarna. V
stik z nami lahko stopite le preko telefona ali e-maila: glej kontakt spodaj. Svete
maše lahko naročite preko telefona.
Verouk, obhajilo, birma ... Srčno upam, da ste v vašem urniku našli
tudi čas za družinsko molitev, Sveto pismo, pogovor o veri itd. Vesel sem odziva mnogih staršev, ki z otroki skupaj molite, se pogovarjate o veri, prebirate
veroučno gradivo. Bodite modri in nadaljujte v tej smeri.
Zaradi trenutnih razmer sem prepričan, da obhajila (in zelo verjetno tudi
birme) ne bo v maju. Za datum birme smo vezani na škofijo. Za prvo obhajilo
pa je več možnsti: npr. takoj, ko bo možno, jeseni, po manjših skupinah ...

odvisno od razmer v prihodnje.

Če bi želeli finančno podpreti našo župnijo, lahko to storite z nakazilom
na TRR: SI56 0485 1000 2962 429, odprt pri Novi KBM. Župnija Rečica
ob Savinji. Namen: dar za vzdrževanje župnije. Bog povrni.
Izdala: Župnija Rečica ob Savinji • Rečica ob Savinji 74 • 3332 Rečica ob Savinji
031/706-117, david.zagorc@gmail.com, www.zupnija-recica.si
Odgovarja: David Zagorc, župnik

