Kotlje –

13. nedelja med letom
/28. junij 2020/

• Ob prazniku apostolov Petra in Pavla, slovenski škofje letošnjim novomašnikom podeljuje
zakrament mašniškega posvečenja: petim iz Ljubljanske nadškofije, enemu iz Novomeške škofije
in enemu redovniku, lazaristu. V Mariborski, Koprski in Celjski in Murskosoboški škofiji letos ni
novomašnikov. Spomnimo se letošnjih novomašnikov v molitvi in molimo za nove duhovniške
poklice.
• V petek, je prvi petek v mesecu, obiskal bom bolnike po domovih.
• Prihodnjo nedeljo 5. julija, bomo na Strojni obhajali LEPO NEDELJO, ob 11. uri slovesna
sv. maša in procesija z najsvetejšim – lepo vabljeni.
• V nedeljo 12. julija, LEPA NEDELJA PRI Šmohorju, ob 11. sv. maša in procesija z
Najsvetejšim. VABLJENI! Prosimo za pomoč pri pripravi slovesnosti lepe nedelje ter za
cvetje.
• V soboto, 11. julija, romajo vse tri župnije Kotlje, Ravne in Strojna na Uršlo goro. Sv. maša
bo ob 11 uri. Lepo povabljeni.
• 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.
• Z akcijo »zbiramo stari papir« nadaljujemo, naj bo to naš prispevek k ohranjanju božje narave!

28. JUNIJ
13. nedelja med letom

Ob 09.00. Uri pri Šmohorju:
Po namenu (43)
Za Mihevove (92)

4. JULIJ

Ob 18.00. Uri:
Za Jureta Šumnika - obl. (86)

Sobota

Sv. Urh, škof

5. JULIJ
13. nedelja med letom

Ob 09.00. Uri:
Za Nežo in Ivana Gorenšek (67)

Za Golob Aleša in Golob Stankota (85)

Za Ano Sedar (87)

