Ravne –

11. nedelja med letom
/14. junij 2020/

• V petek
praznik, Srce Jezusovo, priporočimo našemu
odrešeniku vse tri župnije, ter ga prosimo za blagoslov v naših
župnijah.
• Ob prazniku apostolov Petra in Pavla, slovenski škofje letošnjim
novomašnikom podeljuje zakrament mašniškega posvečenja.
Spomnimo se letošnjih novomašnikov v molitvi in molimo za
nove duhovniške poklice.
• Navodilo za obisk Svete maše
• Udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov
okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
• Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno
okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore. Ob vstopu v
cerkev si mora razkužiti roke in v cerkvi ohranjati medosebno razdaljo 1,5
metra (to ne velja za družine in člane skupnega gospodinjstva). V primeru,
da to ni mogoče, mora nositi zaščitno masko. Otrokom in mladoletnikom ni
treba nositi mask; zanje veljajo enaka navodila kot v šolah.
• Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Priporoča se, da
ima delivec obhajila pri obhajanju masko. Pred obhajilom in po njem si mora
razkužiti roke.
• Z akcijo »zbiramo stari papir« nadaljujemo, naj bo to naš prispevek k
ohranjanju božje narave!
• V mesecu juniju cerkev krasita naselji STRAŽIŠČE - ZG. TOLSTI VRH

14. junij

11. nedelja med letom
15. JUNIJ

Ponedeljek
Sv. Vid, mučenec
16. JUNIJ

Torek

Ob 07.30. Uri: Za farane
Ob 10.00. Uri:
Za Elizabeto Oserban (321)
Ob 19.00. Uri:
Za božje varstvo in pomoč (328)
Na Strojni ob 11. Uri:
Za Marijo in Jožeta Zupanca (35)
Ob 19.00. Uri:
Za Urško Tasič in družino Lampret (315)
Za Alojzijo in Ljubico Topalovič ter
Maro Grgić (341)
Ob 19.00. Uri:
Na čast sv. Antonu Padovanskemu (329)

Sv. Avrelijan, škof
17. JUNIJ

Sreda

Ob 07.30. Uri:
Za Špelo Kričej (235)

Sv. Rajner iz Pise, sa mota r

18. JUNIJ

Četrtek

Sv. Gregor Janez Barbarigo, škof
19. JUNIJ

Petek

Ob 19.00. Uri:
Na čast Jezusovemu, Marijinemu srcu ter
sv. Jožefu (330)
Ob 19.00. Uri:
Za Ivana in Marico Pahtev (335)

JEZUSOVO SRCE
20. JUNIJ

Sobota

Ob 19.00. Uri:
Za Maksija Kokal in sorodnike (313)

MARIJINO SRCE
21. Junij

12. nedelja med letom

Ob 07.30. Uri: Za farane
Ob 10.00. Uri: Za Antona Pečnik (148)
Ob 19.00. Uri: V zahvalo (331)
Na Strojni ob 11. Uri:
Za Janeževe starše (37)

