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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.
Naslednjo nedeljo, 12. julija, na Strojni sv. maša ob 11.00. uri odpade zaradi lepe nedelje, ki jo bomo
ob 11.00. uri obhajali pri koteljski podružnici sv. Mohorja in Fortunata na Šrotneku. Lepo vabljeni.
Iskrena zahvala vsem, ki ste pomagali pri pripravi Lepe nedelje. Vsem, ki ste z veseljem prihajali na
pevske vaje, da bi tudi s petjem počastili farnega zavetnika sv. Urha. Vsem, ki ste darovali rože ter z veliko
ljubeznijo in požrtvovalnostjo pletli vence, da je župnijska cerkev sv. Urha na današnjo lepo nedeljo tako
lepo okrašena. Hvala za pomoč pri procesiji: nosilcem neba, zastav, ministrantom, ključarjem, pevcem.
Lep nedelja je praznik župnije, zato je prav, da se iskreno zahvalim vsem, ki skrbite za življenje župnije:
ključarjem za njihovo skrb; članom ŽPS, ministrantom, bralcem beril, mežnarju in mežnarci, vsem, ki ste
pomagali pri čiščenju in krašenju župnijske cerkve med letom in darovali svoje cvetje, pevcem in pevkam
za prepevanje ob nedeljah in praznikih, hvala Lidiji za igranje ob nedeljah in praznikih, ter katehistinji
Mariji Prikeržnik za vodenje pevskih vaj.
Zahvala vsem, ki po svojih močeh pomagate in čutite odgovornost do župnije. Naj vašo velikodušnost
blagoslavlja dobri Bog in naj vas s svojo priprošnjo spremlja farni zavetnik sv. Urh.
• 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
Nedelja sv. Urha
12. Julij
Mohor, škof in Fortunat,
diakon, mučenca

Ob 11.00. Uri
Za Mavrel Luka (14)
Ob 11.00. Uri
Sv. maša odpade

