OZNANILA

Župnije sv. Kancijana na rečici ob Savinji
NEDELJA
13. 6. 2021

11. nedelja med letom

PONEDELJEK
14. 6. 2021

Valerij in Rufin, mučenca

8:00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10:00 + Lukač Lojz in starši
d: + Funtekova mama Štefka

7:45 v dober namen

TOREK
15. 6. 2021

19:00 + Trenklnovi in Javorski

SREDA
16. 6. 2021

19:00 + Jurjevčevi (mamina obletnica)

ČETRTEK
17. 6. 2021

19:00 + Žunter Slavica

PETEK
18. 6. 2021

19:00 + Mrtnjakovi (Francova obletnica)

Vid, mučenec

Beno iz Meissna, škof

Rajner, samotar

Gregor Janez Barbarigo, škof

SOBOTA
19. 6. 2021

Nazarij, prvi koprski škof

NEDELJA
20. 6. 2021

12. nedelja med letom

7:45 Jurjevčevi (mamina obletnica)

8:00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10:00 + Ana Krančič (obletnica)

Župnijski urad Rečica ob Savinji | Rečica ob Savinji 74 | 3332 Rečica ob Savinji
tel.: 031/706-117 župnik David Zagorc

OZNANILA ZA
11. NEDELJO MED LETOM
13. 6. 2021

SVETE MAŠE - Pri svetih mašah veljajo omejitve za zaprte prostore - uporabljati moramo maske in ohranjati medsebojno razdaljo. Sedi se lahko v zato
označenih klopeh in sicer tako, da je med osebami 1,5 metrska razdalja. Razdaljo je treba ohranjati tudi, če ne sedite v klopeh, pri procesiji za obhajilo, pri
izhodu ...
Pogoji za obisk maše: samo zdravi ljudje, uporaba maske, razkuževanje rok,
ohranjati razdaljo 1,5m (tudi za prejem obhajila).
STIK Z ŽUPNIJSKO PISARNO - Stik z župnijsko pisarno je mogoč preko
telefona. Kličite na mobilno številko.

BIRMANSKA DEVETDNEVNICA - Z birmanci smo v četrtek začeli birmansko devetdnevnico. Priporočamo jih v molitev še posebno v tem času intenzivnih
priprav na prejem zakramenta svete birme. Birmo pa bodo prejeli v soboto, 19.
6. 2021 ob 15. uri.
V ponedeljek, 14. 6. bo dan bo dan priprave na birmo potekal na daljavo
(zjutraj čaj in molitev); čez dan pa si vsak ogleda video (povezava je v učilnici).

S skupino animatorjev že snujemo letošnji oratorij, ki bo predvidoma v
začetku junija - več prihodnji teden.

Če bi želeli finančno podpreti našo župnijo, lahko to storite tudi z nakazilom na
TRR: SI56 0485 1000 2962 429, odprt pri Novi KBM. Župnija Rečica ob Savinji,
Rečica ob Savinji 74. Namen: dar za vzdrževanje župnije. Bog povrni.

