OZNANILA

Župnije sv. Kancijana na rečici ob Savinji
NEDELJA
2. 8. 2020

18. nedelja med letom

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

PONEDELJEK
3. 8. 2020

7:00 + Frančiška Gomiršek

TOREK
4. 8. 2020

7:00 + Janez Prislan (obl.)

SREDA
5. 8. 2020

7:00 + Mrtnjakovi (Francova obletnica)

Martin, menih

Janez Vianney, arški župnik

Marija Snežna

ČETRTEK
6. 8. 2020

Jezusova spremenitev
na gori

PETEK
7. 8. 2020

Sikst II., papež, mučenec

SOBOTA
8. 8. 2020

Dominik, duhovnik,
ustanovitelj dominikancev

NEDELJA
9. 8. 2020

19. nedelja med letom

19:00 za duhovne poklice

19:00 + Blatnik Anton

19:00 + Martin in Ančka Pfeifer

7:30 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10:30 + Ivan Kokovnik in Šetinski [Rečica]

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
18. NEDELJO MED LETOM
2. 8. 2020

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Za čiščenje in krašenje je v tem tednu na vrsti
Zgornje Pobrežje.
KRIŠTOFOVA NEDELJA - Bog povrni za vaše darove za Krištofovo nedeljo.
LEPA NEDELJA NA GORICI - Letos tudi na Gorici ne bo lepe nedelje kot
običajno. Bo pa na Lovrenčev god ob 18h češčenje Najsvetejšega in nato večerna
sv. maša s prošnjami lepe nedelje.
PRVI ČETRTEK - Na praznik Jezusove spremenitve na gori vabljeni k molitvi
za duhovne poklice (ob 18h) in k večerni sveti maši.
PRVI PETEK - Po klasičnem razporedu bom obiskal bolnike po domovih,
kjer ste izrazili željo po obisku.

OBISK SVETE MAŠE - KONTAKTI: Še vedno veljajo navodila, ki so nam jih
dali škofje. Župniki moramo 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.
Prosil bi, da se takšnih navodil držimo v dobro vseh.
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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