OZNANILA

Župnije sv. Kancijana na rečici ob Savinji
NEDELJA
21. 2. 2021

5. postna nedelja

PONEDELJEK
22. 3. 2021
Lea, spokornica

TOREK
23. 3. 2021

Jožef Oriol, duhovnik

SREDA
24. 3. 2021

Katarina Švedska,
redovnica

ČETRTEK
25. 3. 2021

Gospodovo oznanjenje

PETEK
26. 3. 2021

Evgenija, mučenka

SOBOTA
27. 3. 2021

Peregrin, redovnik

NEDELJA
28. 2. 2021

cvetna nedelja

8:00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10:00 + Erika Rebernik (obletnica)

18:00 + Anton in Rozika Goličnik

18:00 + Frančiška Poličnik

7:45 po namenu

7:45 Kokarski Materi Božji v zahvalo in priprošnjo
za njeno varstvo
18:00 na čast Materi Božji zdravje

7:45 + Pepca Muhovič (obl.)

18:00 + Kopušar Stanislav

7:30
9:00
10:30
18:00

za žive in pokojne župljane in dobrotnike
po namenu
+ Nata Skončnik
po namenu

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

OZNANILA ZA
5. POSTNO NEDELJO
21. 3. 2021

SVETE MAŠE - V naši župniji se svete maše lahko udeleži 10 oseb (oz. gospodinjstev). Svete maše so med tednom ob 18h, v sredo in petek pa ob 7:45. Obvezna je prijava (v soboto po 15h).

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, razkuževanje
rok, uporaba maske, ohranjati razdaljo 1,5m (tudi za prejem obhajila), brez petja,
dovoljena samo osebna molitev.
CVETNA NEDELJA - Za cvetno nedeljo ne bo blagoslova zelenja, možno pa
je priti k svetim mašam, ki bodo štiri: tri dopoldne in ena zvečer. K maši se je
treba obvezno prijaviti.
V cervki bo blagoslovljena voda, ki jo lahko odnesete domov, zmolite desetko
rožnega venca in pokropite svoje butarice.
Prav tako so v cerkvi na razpolago oljčne vejice.
SPOVED - Opravite spoved pred prazniki. Spoved poteka približno pol ure
pred večerno sv. mašo ali po jutranji maši v zakristiji. Za spoved se lahko dogovorite tudi izven teh terminov.
ŽUPNIJSKA PISARNA - Za javnost župnijska pisarna še ni odprta. Večino
stvari lahko uredimo po telefonu (kličite na mobilno številko).
VEROUKa še ne bo v živo.

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.

