OZNANILA

Župnije sv. Kancijana na rečici ob Savinji
NEDELJA
13. 12. 2020

3. adventna nedelja

PONEDELJEK
14. 12. 2020

Janez od Križa, cerkveni učitelj

TOREK
15. 12. 2020

Antonija, Krizina in druge
drinske mučenke

SREDA
16. 12. 2020

Adelajda, kraljica
začetek devetdnevnice

ČETRTEK
17. 12. 2020

viviana, opatinja
božična devetdnevnica

PETEK
18. 12. 2020

Vunibald, opat
božična devetdnevnica

SOBOTA
19. 12. 2020

Urban V., papež
božična devetdnevnica

NEDELJA
20. 12. 2020

4. adventna nedelja

brez za žive in pokojne župljane in dobrotnike
ljudstva + Rakun Alojz (obletnica)

brez
+ starši Trbovšek, drugi sorodniki in za zdravje
ljudstva

brez
+ Frančiška Strožič (obletnica)
ljudstva

brez
v zahvalo
ljudstva

brez
po namenu
ljudstva

brez
+ Klemše Marija
ljudstva

brez
+ Farbaš Stjepan in mama
ljudstva

brez za žive in pokojne župljane in dobrotnike
ljudstva po namenu

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

OZNANILA ZA
3. ADVENTNO NEDELJO
13. 12. 2020

		 SVETE MAŠE - Svete maše bodo še naprej brez udeležbe ljudstva po namenih, kakor ste jih naročili. Naročanje sv. maš poteka preko telefona.
ŽUPNIJSKA PISARNA - Za javnost župnijska pisarna ni odprta. Večino
stvari lahko uredimo po telefonu (kličite na mobilno številko).
OBISK CERKVE - V cerkvi se je možno ustaviti k tihi osebni molitvi čez dan
za vikend, med delavniki pa v popoldanskih urah.
SVETA SPOVED, OBHAJILO - Za razliko od prve karantene je v sedanji
situaciji možno individualno prejeti obhajilo ali celo pristopiti k spovedi. Te
možnosti se je do sedaj poslužilo le nekaj ljudi. Vabljeni, da v zadnjih dveh tednih adventa pristopite k svetemu obhajilu in sveti spovedi. Zaradi varnosti in
organizacije pa se je treba predhodno najaviti po telefonu. Ne odlašajte, prosim,
na zadnje dni adventa.
TISKOVINE - V cerkvi je na voljo tudi nekaj Marijanskih koledarjev in
Družinskih pratik, ki jih lahko vzamete. Prav tako je na voljo še nekaj adventnih
koledarjev za otroke.
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA - V sredo se začne stara pobožnost devetdnevne priprave na božič. Lepe melodije te ljudske pobožnosti nas spomnijo, da
se božič vedno bolj približuje.
ADVENTNI TORKOVI VEČERI - Tretji adventni večer nas kliče k veselju.
V čem je bistvo krščanskega veselja. Ob 19. uri bomo najprej zmolili večernice,
nato pa vabljeni še k razmišljanju ob nedeljski Božji besedi. Srečanje poteka
preko aplikacije Zoom.
Povezave do e-srečanja lahko najdete na spletni strani med dogodki.

MOLITEV VEČERNIC - Preko Zooma bomo v adventu molili večernice vsak
torek in četrtek ob 19. uri. Povezave na srečanja najdete na naši spletni strani
med dogodki.

I

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.

