OZNANILA

Župnije sv. Kancijana na rečici ob Savinji
NEDELJA
28. 6. 2020

12. nedelja med letom
PONEDELJEK

29. 6. 2020

Peter in Pavel, apostola

TOREK
30. 6. 2020

mučenci rimske Cerkve

SREDA
1. 7. 2020

Oliver Plunkett, škof in
mučenec

ČETRTEK
2. 7. 2020

Ptujskogorska Mati Božja

PETEK
3. 7. 2020

Tomaž, apostol
prvi v mesecu

SOBOTA
4. 7. 2020
Urh, škof

NEDELJA
5. 7. 2020

14. nedelja med letom
Ciril in Metod

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

19:00 po namenu

7:00 + Fanika Zakrajšek iz Lačje vasi

7:00 + Kocjanovi

19:00 za duhovne poklice

19:00 + Parklnovi (oče in mama)

19:00 + Alojz in Amalija Krajnc (obletnica)

7:30 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10:30 + družina Kreft (Jakobova obl.)

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
13. NEDELJO MED LETOM
28. 6. 2020

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Za čiščenje in krašenje so v tem in prihodnjem
tednu na vrsti Vimpasle in Poljane.
PRVI ČETRTEK - Vabljeni k molitveni uri in sveti maši za duhovne poklice.
Molitvena ura bo ob 18h.
PRVI PETEK - Obiski bolnikov so zaenkrat možni. Če bi želeli, da se za prvi
petek vidimo in prejmemo zakramente, pokličite, da se dogovorimo.
PRAZNIK PETRA IN PAVLA - Sveta maša bo v ponedeljek zvečer, ker je
praznik. Na tiskanih oznanilih pa je napaka. Bog pomagaj.
OBISK SVETE MAŠE - Pri sveti maši v zaprtih prostorih moramo sedaj nositi zaščitne maske in ohranjati varnostno razdaljo. Prosim, da to navodilo naših
škofov upoštevamo. Ostale omejitve ostajajo, sicer pa smo se nanje že malce navadili.
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 in nadenemo zaščitne maske.
- Ohranjati je treba varnostno razdaljo (1.5m).
- 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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