OZNANILA

Župnije sv. Kancijana na rečici ob Savinji
NEDELJA
25. 10. 2020

30. nedelja med letom

PONEDELJEK
26. 10. 2020

Lucijan in Marcijan, mučenca

TOREK
27. 10. 2020

Sabina Avilska, mučenka

SREDA
28. 10. 2020

Simon in Juda Tadej, aposola

ČETRTEK
29. 10. 2020

Ermelinda, devica

PETEK
30. 10. 2020

Marcel, mučenec

SOBOTA
31. 10. 2020

Volbenk, škof

NEDELJA
1. 11. 2020
vsi sveti

brez za žive in pokojne župljane in dobrotnike
ljudstva + Planovškovi in Baštlnovi

brez
na čast Božjemu usmiljenju po namenu darovalca
ljudstva

brez
za zdravje
ljudstva

brez
po namenu
ljudstva

brez
po namenu
ljudstva

brez
+ Lužnikovi iz Šentjanža
ljudstva

brez
+ Farbaš Stjepan
ljudstva

brez za žive in pokojne župljane in dobrotnike
ljudstva + Rbetovi

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

OZNANILA ZA
30. NEDELJO MED LETOM
25. 10. 2020

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Z razporedom čiščenja in krašenja bomo nadaljevali, ko bodo razmere to zopet dovoljevale.
SVETE MAŠE - Svetih maš z udeležbo ljudstva do nadaljnjega ne bo. Svete
maše bodo brez udeležbe ljudstva po namenih, kakor ste jih naročili. Naročanje
sv. maš - poteka preko telefona.
ŽUPNIJSKA PISARNA - Za javnost župnijska pisarna ne bo odprta. Večino
stvari lahko uredimo po telefonu (kličite na mobilno številko).
POMNENJA - Za praznik vseh svetih v cerkvi molimo rožni venec za naše rajne. Molitev za rajne lahko naročite zelo preprosto - na listek napišite molitveni
namen in ga v kuverti oddajte v poštni predalnik v župnišču. Molitev za rajne bo
1. 11. 2020 ob 17. uri, vabljeni, da se molitvi pridružite po domovih (k temu nas
bo povabil tudi zvon).
BLAGOSLOV GROBOV - Blagoslova grobov letos ne bo kot običajno ob 14.
uri, ampak enkrat čez dan, brez udeležbe ljudstva.
OBISK CERKVE - V cerkvi se je možno ustaviti k tihi osebni molitvi čez dan
za praznične dni, med delavniki pa v popoldanskih urah.
SVETA SPOVED, OBHAJILO - individualno je možno prejeti obhajilo ali
pristopiti k spovedi. Potrebna je najava po telefonu. Trenutno spovedujemo v
zakristiji.
VEROUK - Vabljeni, da se za domači verouk poslužite gradiva na straneh
Slovenskega katehetskega urada (sku.rkc.si) ali kakšni od župnij (npr. Velenje sv. Martin - svmartin.net.). Gradivo bomo delili tudi na naši spletni strani.
AKCIJA KARITAS - Lani je naša Karitas ponudila papirnate zastavice kot alternativo nagrobnim svečam. Tudi letos jih je možno dobiti in sicer v cerkvi, pa
tudi drugih mestih (Medgen hiša, občina). S prostovoljnim darom za zastavico
podprete delo naše Karitas ter naredite nekaj dobrega za okolje in bližnjega.
DAR ZA MISIJONE - Namesto nabirke ob misijonski nedelji lahko svoj dar
nakažete na: Misijonsko središče Slovenije, Kristanova 1, 1000 Ljubljana, TRR:
SI56 0201 4005 1368 933, koda namena: CHAR, BIC banke: LJBASI2X, namen
nakazila: Misijonska nedelja 2020, referenca: SI00 249807-290. Dar lahko oddate tudi v cerkvi v poseben nabiralnik.
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