Ravne –

14. nedelja med letom
/5. julij 2020/

• V ponedeljek 6.7.2020 ob 19.30 uri oziroma po večerni sv. maši
imamo pripravo na sveti krst. Kdor želi sv. krst za otroka v mesecu
juliju in avgustu lepo vabljen na pripravo.
• V soboto, 11. julija, romajo vse tri župnije Kotlje, Ravne in Strojna na Uršlo
goro. Sv. maša bo ob 11 uri. Lepo povabljeni.
• V nedeljo 12. julija, LEPA NEDELJA PRI Šmohorju, ob 11. sv. maša zunaj na
prostem – če bo lepo vremo. Zaradi korona virusa odpade procesija z
najsvetejšim. VABLJENI!
• Julija in avgusta nedeljske večerne maše odpadejo.
• V mesecu juliju prosimo vse iz naselja DOBRIJE, SP. TOLSTI VRH IN
SELOVEC, da z domačim cvetje okrasijo našo župnijsko cerkev.
• Z akcijo »zbiramo stari papir« nadaljujemo, naj bo to naš prispevek k ohranjanju
božje narave!
•
•
•
•
•

•

• Navodilo za obisk Svete maše
Pri sveti maši in drugem bogoslužju si morajo vsi verniki takoj pri vstopu v cerkev
nadeti zaščitno masko ter ohranjati medsebojno razdaljo 1,5 metra. V ta namen v
cerkvah verniki lahko zasedajo vsako drugo klop.
Zaščitno masko morajo nositi tudi bogoslužni sodelavci na koru, kot so pevci,
organisti in drugi glasbeniki.
Pred deljenjem svetega obhajila si mora delivec razkužiti roke in ves čas nositi
masko. Ob koncu deljenja svetega obhajila si mora delivec razkužiti roke.
Kdor pobira darove vernikov, mora nositi masko.
Župnikom in duhovnikom priporočamo, da tam kjer je to mogoče, organizirajo svete
maše na prostem. Sveta maša na prostem je dovoljena pod prej navedenimi pogoji z
upoštevanjem medosebne razdalje 1,5 metra ter razkuževanjem rok. Če ni mogoče
zagotoviti razdalje 1,5 metra, morajo vsi prisotni nositi maske. Svete maše na
prostem se lahko udeleži do največ 500 vernikov (vključno z ministranti, pevci,
organisti, glavnim mašnikom in somašniki).
Priporoča se, da se zakrament svete spovedi obhaja na prostem, v cerkvah, kapelah
in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati. V vsakem primeru je treba
zagotoviti spovedno tajnost. Pri spovedi v cerkvi, kapeli ali veroučnem prostoru oz.
izven spovednice spovedanec in spovednik ohranjata razdaljo 1,5 metra ter nosita
zaščitno masko.

5. julij

Ciril in Metod slov. apostola,
sozavetnika Evrope
6. JULIJ

Ponedeljek

Ob 07.30. Uri: Za farane
Ob 10.00. Uri: Za Čebulj Mirka in
Marijo (347)
Ob 19.00. Uri: Nedeljske večerne maše
med počitnicami odpadejo
Na Strojni ob 11. Uri:
Za Luka Mavrel (14)
Ob 19.00. Uri:
Za Merkač Mojco in Kumprej Sonjo
(285)

Sv. Marija Goreti, mučenka
7. JULIJ

Torek

Ob 19.00. Uri:
Za zdravje in božjo pomoč (361)

Sv. Vilibald, škof
8. JULIJ

Sreda

Ob 07.30. Uri:
Za Škof Marijo in Jožefa (344)

Sv. Hadrijan III, papež
9. JULIJ

Četrtek

Ob 19.00. Uri:
Za Skitek Rudolf in Marijo (355)

Sv. Atanalija, mučenka
10.

JULIJ

Petek

Sv. Amalija, redovnica
11. JULIJ

Sobota

Ob 19.00. Uri:
Za Davorina Jesenka in vse sorodnike
(304)
Ob 19.00. Uri:
Za Marijo Berložnik (53)

Sv. Benedikt, oče zah. meništva
12. Julij

15. nedelja med letom

Ob 07.30. Uri: Za farane
Ob 10.00. Uri: Za Marjana Brežnik in na
čast sv. Luciji za vid (364)
Ob 19.00. Uri: Nedeljske večerne maše
med počitnicami odpadejo
Na Strojni ob 11. Uri sv. maša odpade

