Mašni nameni
PONEDELJEK
1. 3. 2021
Albin, škof

TOREK
2. 3. 2021

Neža Praška, opatinja

SREDA
3. 3. 2021

Anzelm Furlanski, opat

ČETRTEK
4. 3. 2021

Lucij I., papež
prvi v mesecu

PETEK
5. 3. 2021

Hadrijan, mučenec

SOBOTA
6. 3. 2021

Fridolin, opat

NEDELJA
7. 3. 2021

3. postna nedelja

18:00 + Jurjovec Jože

18:00 + Jože Prislan in vis Jonežovi

7:45 + Ferdinand Luknar (obletnica)
d: + Pfeifer Franc in Marija

18:00 za duhovne poklice

7:45 + Brinjovec Terezija

18:00 + Lukač Anton

8:00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10:00 + Komar Ana in Franc

Župnija Rečica ob Savinji • Rečica ob Savinji 74 • 3332 Rečica ob Savinji
031/706-117, david.zagorc@gmail.com, www.zupnija-recica.si
Odgovarja: David Zagorc, župnik

Oznanila Župnije Rečica
ob Savinji

28. 2. 2021

SVETE MAŠE - V naši župniji se svete maše lahko udeleži 7 oseb (oz.
gospodinjstev). Svete maše so med tednom ob 18h, v sredo in petek pa ob 7:45.
Nedeljski sv. maši bosta ob 8. in 10. uri. Obvezna je prijava (v soboto). Tisti, ki
lahko pridete k maši med tednom, odstopite prostor ostalim!
K sveti maši se je treba obvezno telefonsko prijaviti (031 706 117):
• na dan svete maše od 15h-17:30.
• Kdor je naročil sveto mašo, lahko pokliče že prej.
• Kdor je v tem tednu že bil pri sv. maši, lahko pokliče po 17h.
• Za sv. mašo v sredo, petek in nedeljo se prijavite dan prej
(ker je maša zjutraj).
Pogoji za obisk maše: predhodna telefonska prijava, samo zdravi ljudje, uporaba maske, razkuževanje rok, ohranjati razdaljo 1,5m (tudi za prejem obhajila),
brez petja, dovoljena samo osebna molitev.
VEROUK - Kljub pouku za osnovnošolce, bo verouk potekal še vedno na
daljavo oz. kakor do sedaj.
SVETA SPOVED,
OBHAJILO - Možno je
pristopiti k spovedi ali
prejeti obhajilo izven maše.
Za oboje se dogovorite po
telefonu.
POST 2021 - Vabljeni, da
se pridružite letošnji postni
spodbudi - Korak za korakom. Zbiramo se ob postnih torkih na Zoom-u.
Skupaj molimo, se poglabljamo v Božjo besedo in se o veri pogovarjamo.
Vabljeni, da se nam pridružite ali povabite še kakšnega prijatelja, znanca in
morda ustvarite svojo pogovorno skupico (min. 3 osebe).
Ne bojte se, zaenkrat nas je za tri rečiške male skupinice - samih poznanih in lepo vabljeni, da se nam še pridružite!
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