OZNANILA

Župnije sv. Kancijana na rečici ob Savinji
NEDELJA
30. 8. 2020

22. nedelja med letom

PONEDELJEK
31. 8. 2020
Pavlin, škof

TOREK
1. 9. 2020

Tilen, opat

SREDA
2. 9. 2020

Janez Postivec,
carigrajski patriarh

ČETRTEK
3. 9. 2020

Gregor Velikik, papež in
cerkveni učitelj

PETEK
4. 9. 2020

Rozalija Sicilska, spokornica
prvi v mesecu

SOBOTA
5. 9. 2020

Mati Terezija, redovnica

NEDELJA
6. 9. 2020

23. nedelja med letom
angelska

7:30 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10:30 + Blatnik Anton

7:00 + Bastelj Peter in starši

7:00 + Drozgovi

7:00 za zdravje

19:00 za nove duhovne poklice

19:00 + Vlado Atelšek in Smrečka rodbina

19:00 + Brezovnik Margareta

7:30 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10:30 + Potočnik Ivan

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
22. NEDELJO MED LETOM
30. 8. 2020

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Za čiščenje in krašenje sta v tem tednu na vrsti
Šentjanž in Grušovlje.
PRVI ČETRTEK - V četrtek vabljeni k molitveni uri za duhovne poklice ob
18h, nato pa k sveti maši.
PRVI PETEK - Obiskal bom bolnike po domovih. Sporočite, če bi bilo trebap
priti še kam.
VEROUK - Verouka še do sredine septembra še zagotovo ne bo. Potem pa bomo
počasi začeli, verjetno z nekaj prilagoditvami (manjše skupne ipd.). Kakršne
koli že bodo razmere, bomo dali poudarek na pripravi otrok, ki se pripravljajo
na prejem zakramentov (prva spoved, prvo obhajilo, birma). Natančnejše informacije bodo znane kasneje. Planiramo tudi kak informativni sestanek za starše.
Otroke, ki v preteklem letu še niso hodili k verouku, je treba vpisati s prijavnico, ki bo na voljo na spletni strani.
Otroci, ki hodijo v šolov Nazarje, bodo hodili k verouku s svojimi sošolci v
Nazarje. Izjema so razredi, ki so že do sedaj hodili k verouku na Gorico. Zakramente (prvo spoved, obhajilo, birmo) pa bodo seveda lahko prejeli na Rečici.

I

OBISK SVETE MAŠE - KONTAKTI: Ob obisku sv. maše je treba sabo prinesti listek s kontaktno telefonsko številko (brez imena in naslova) in ga oddati v
posebno skrinjico. Listek je možno napisati tudi v cerkvi. Župniki moramo 30
dni hraniti kontakte ljudi, ki so se udeležili svete maše.
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.

