Ravne – 4. velikonočna nedelja
/3. maj 2020/

Navodilo za obisk Svete maše
1. Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe
dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Starejšim, kroničnim
bolnikom in drugim zdravstveno ogroženim osebam priporočamo, da še naprej
svete maše spremljajo po televiziji, radiu ali spletu, saj je to zaradi njihovega
zdravstvenega stanja najvarneje.
2. V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko oz. temu primerno
zaščito (šal, ruta ipd.).
3. Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke z ustreznim razkužilnim
sredstvom, ki ga zagotovi župnik oz. župnijski sodelavci.
4. Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati medsebojno varnostno razdaljo
vsaj 1,5 metra, kar pomeni, da mora biti vsaj vsaka druga vrsta prazna. Te
omejitve ne veljajo za družine oz. osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu.
5. V cerkvi ali drugem zaprtem prostoru je lahko naenkrat največ toliko oseb,
kolikor jih prostor lahko sprejme ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 metra.
6. Sodelovanje diakonov, ministrantov, bralcev beril oz. drugih bogoslužnih
sodelavcev je mogoče samo ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 metra.
Izjema so le nujna opravila med sveto mašo (podaja bogoslužnih predmetov
ipd.).
7. Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika.
8. Dovoljeno je ljudsko petje
9. Pozdrav miru oz. rokovanje se opusti.
10. Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez izjeme.
Preden se obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo masko, takoj po
zaužitju svete hostije pa si masko zopet namestijo čez obraz. Med verniki v
vrsti mora biti vsaj 1,5 metra razdalje.
11. Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo medsebojno
razdaljo 1,5 metra. Ob koncu svete maše naj se k vratom pomikajo najprej
verniki, ki so bližje izhodu, ter se čim prej oddaljijo od vrat, da ostalim
omogočijo nemoten prehod.
Škofje ordinariji s tem odlokom do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost
nedeljske svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v
tednu na kateri koli dan.

4. Maj

4. velikonočna nedelja
4. MAJ

Ponedeljek

Sv. Florjan, mučenec
5. MAJ

Torek

Sv. Juta, spokornica
6. MAJ

Sreda

Sv. Dominik Savio, dijak
7. MAJ

Četrtek

Ob 10.00. Uri:
Za Antona Pečnik (146)

Ob 18.30. Uri:
Po namenu (216)
Ob 18.30. Uri:
Za Lipovnik Katarino in Ivana (66)
Ob 18.30. Uri:
Za Pavlo Horvat (118)
Ob 18.30. Uri:
Za Elizabeto Rogin (162)

Sv. Gizela, opa tinja
8. MAJ

Petek

Ob 18.30. Uri:
Za vse Lačnove (265)

Sv. Bonifacij IV, pa pež
9. MAJ

Sobota

Ob 18.30. Uri:
Za Paradiž Angelo (226)

Sv. Izaija, prerok
10. Maj

5. velikonočna nedelja

Ob 07.30. Uri: Za farane
Ob 10.00. Uri:
Za Ivana in Elizabeto Štriker in za vse
rajne Jaznikarjeve (94)
Ob 18.30. Uri:
Za otroke in vnuke (270)

