OZNANILA

Župnije sv. Kancijana na rečici ob Savinji
NEDELJA
22. 6. 2020

11. nedelja med letom

PONEDELJEK
22. 6. 2020

Janez Fisher in Tomaž More,
mučenca

7:30 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10:30 + Kovačevi (mamina obletnica)

ob 18:00 + Vida Krefelj

TOREK
23. 6. 2020

ob 19:00 + Brložnikov oče in dve teti

SREDA
24. 6. 2020

ob 19:00 + Klemše Marija [Šentjanž]

ČETRTEK
25. 6. 2020

ob 19:00 + Čopar Anton

Jožef Cafasso, redovnik

Rojstvo Janeza Krstnika

Viljem iz Vercellija, opat

PETEK
26. 6. 2020

Ciril Aleksandrijski, škof in
cerkveni učitelj

SOBOTA
27. 6. 2020

Ema Krška, kneginja

NEDELJA
28. 6. 2020

12. nedelja med letom

ob 19:00 + Matija in Jože Brezovnik (obletnica)

ob 11:00 za prvoobhajance in njihove družine
19:00 + Brezovnik Franc, Janez Tostovršnik in Šveglnovi

7:30 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10:30 + Atelšek Ladislav in Rakun Vida

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
12. NEDELJO MED LETOM
21. 6. 2020

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Na vrsti za čiščenje in krašenje v tem tednu poskrbijo starši prvoobhajancev.
PRVO OBHAJILO - Molite za naše prvoobhajance. V tem tednu se pripravljamo na prvo obhajilo.
- v ponedeljek bo sv. maša ob 18. uri.
- v sredo ob 18h bo sveta spoved, sv. maše na Rečici ne bo.
- prvo obhajilo bo v soboto ob 10h.
PRAZNIK ROJSTVA JANEZA KRISTNIKA - Na praznik bo letos sveta maša
zvečer v Šentjanžu, saj letos ni bilo lepe nedelje. Ob 17h bomo v cerkvi izpostavili Najsvetejše. Lepo vabljni, da si vzamete kakšen trenutek časa za molitev. Sveta
maša bo zvečer v Šentjanžu.

OMEJITVE PRI SVETIH MAŠAH:
- K sveti maši smejo le zdravi ljudje.
- K sveti maši prihajate na lastno odgovornost.
- Vsak vernik je sam odgovoren za zašičito pred morebitno okužbo.
- Ob vstopu v cerkev si razkužimo roke.
- Ohranjati je treba varnostno razdaljo (1.5m).
- V kolikor varnostne razdalje ne morete držati, je uporaba maske obvezna.
- Obhajilo prejmemo na roke.
- Pobiranje darov bo zaenkrat ob izhodu iz cerkve
SVETA SPOVED
- K spovedi pristopamo posamično - brez čakalne vrste za oltarjem.
- Spoveduje se samo na eni strani - pri oltarju
- Preden pristopimo k spovedi, si razkužimo roke in nadenemo masko
- Pri sveti spovedi je OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNE MASKE!
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