OZNANILA

Župnije sv. Kancijana na rečici ob Savinji
NEDELJA
19. 7. 2020

16. nedelja med letom

PONEDELJEK
20. 7. 2020

Apolinarij, škof in mučenec

7:30 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10:30 + Rakun Rudolf [Rečica]

7:00 + Puška starša

TOREK
21. 7. 2020

d: + Ana Poznič

SREDA
22. 7. 2020

d: po namenu

ČETRTEK
23. 7. 2020

d: po namenu

PETEK
24. 7. 2020

d: po namenu

Danijel ,prerok

Marija Magdalena, spokornica

Brigita Švedska, redovnica

Krištof, mučenec

SOBOTA
25. 7. 2020

Jakob Starejši, aposol

NEDELJA
26. 7. 2020

17. nedelja med letom
Krištofova nedelja

19:00 + Brinjevčevi (mamina obletnica)
d: + Klemše Marija

7:30 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10:30 v zahvalo in priprošnjo za blagoslov
(vaščani Grušovelj)

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
16. NEDELJO MED LETOM
19. 7. 2020

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Za čiščenje in krašenje je v tem tednu na vrsti
Spodnje Pobrežje.
KRIŠTOFOVA NEDELJA - Prihodnjo nedeljo bo po mašah blagoslov vozil.
Nabirka pri maši bo prihodnjo nedeljo namenjena našim slovenskim misijonarjem. Z zbranim denarjem vsako leto Slovenci omogočamo našim misijonarjem
nakup misijonskih vozil, ki jih potrebujejo pri njihovem delu. V njihovem imenu: Bog povrni za vsak dar.
Praktični napotki: Zaradi trenutne situacije bomo vaše darove sprejemali zgolj v
cerkvi in ne med blagoslovom vozil. Svoj dar lahko oddate ob izhodu iz cerkve.
SVETE MAŠE MED TEDNOM - Med tednom bosta na Rečici sveti maši le v
ponedeljek zjutraj in soboto zvečer.

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.
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
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