OZNANILA

Župnije sv. Kancijana na rečici ob Savinji
NEDELJA
26. 7. 2020

17. nedelja med letom
Krištofova nedelja

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

PONEDELJEK
27. 7. 2020

7:00 + Ana Hrastnik

TOREK
28. 7. 2020

7:00 + Tavčar Janez

Gorazd in Klemen

Viktor, papež

SREDA
29. 7. 2020

Marta, Lazarjeva sestra

7:00 + Zajc Frančiška in Terezija Žuntar
d: + Marija (obletnica)

ČETRTEK
30. 7. 2020

19:00 + Krivec Anton (obletnica)

PETEK
31. 7. 2020

19:00 + Rozalija Zvir

SOBOTA
1. 8. 2020

19:00 + Brezovnik Miran

Peter Krizolog, škof

Ignacij Lojolski, duhovnik

Alfonz Ligvorij, škof

NEDELJA
2. 8. 2020

18. nedelja med letom

7:30 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10:30 + Cigale Brane

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
17. NEDELJO MED LETOM
26. 7. 2020

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Za čiščenje in krašenje je v tem tednu na vrsti
Zgornje Pobrežje.
KRIŠTOFOVA NEDELJA - Nabirka pri današnji maši je namenjena 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.
OBISK SVETE MAŠE - DODATKI: Škofje so nam dali nekaj novih navodil
glede obiska svetih maš. Novost je ta, da moramo župniki 30 dni hraniti kontakte ljudi, ki so se udeležili svete maše. To pomeni, ko pridete k sveti maši, sabo
prinesite listek z vašo telefonsko številko (brez imena in naslova), ki jo oddate v
škatlo pri izhodu. Zadošča en kontakt na gospodinjstvo. Pri izhodu bodo tudi
listki in kakšno pisalo, a raje pridite pripravljeni.
»Spoštovani verniki, prosimo vas, da v skladu z uredbo vlade z dne 8. julija 2020 oddate listek s svojo telefonsko številko (brez imena in naslova), ki jo bomo hranili 30 dni
ter jo v primeru epidemije oddali pristojnim državnim ustanovam, da vas kontaktirajo.«
Pri maši še naprej uporabljamo maske.
Duhovnik ne sme imeti bližnjih kontaktov z verniki, zato uporaba zakristije
in prostora nad njo ni mogoča. Izjema so najnujneši bogoslužni sodelavci.
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 je ob izhodu iz cerkve.
- Oddati je treba listek s svojo telefonsko številko.
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