Strojna –

5. velikonočna nedelja

/10. maj 2020/

• V dnevih pred GOSPODOVIM VNEBOHODOM vabljeni k molitvi. V ponedeljek,
18. maja, se bomo ob 16.30 zbrali tukaj v župnijski cerkvi, izpostavili najsvetejše
kjer bomo Boga prosili za lepo vreme, dobro letino in blagoslov ter varstvo za vso našo
župnijo. Po molitvah bo sv. maša. Procesija letos odpade zaradi korona virusa.
• VEROUK POTEKA NA DOMU. V tem času so veroučenci dobivali kateheze po epošti na dom, da so opravljali veroučne naloge in preko molitve ohranjali povezanost z
Bogom in s Cerkvijo. Ta teden dobijo še zadnja navodila in kateheze, nato naj
veroučenci zvezke prinesejo v župnišče. Najkasneje do 24. maja. Prvi teden v juniju
bodo prejeli spričevala.
Navodilo za obisk Svete maše
1. V cerkvi mora vsak nositi svojo zaščitno masko oz. temu primerno zaščito (šal, ruta ipd.).
2. Pri vhodu v cerkev si mora vsak razkužiti roke z ustreznim razkužilnim sredstvom.
3. V cerkvi in v klopeh moramo 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.
4. Maske nosite vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika.
5. Sveto obhajilo je dovoljeno deliti samo na roko brez izjeme. Preden se obhajate, si s prosto
roko odmaknete masko, takoj po zaužitju svete hostije pa si masko zopet namestite čez
obraz. Med obhajilom v vrsti mora biti vsaj 1,5 metra razdalje.
6. Ko prihajate v cerkev in odhajate iz nje, upoštevajte medsebojno razdaljo 1,5 metra. Ob
koncu svete maše naj se k vratom pomikajo najprej tisti ljudje, ki so bližje izhodu, ter se čim
prej oddaljite od vrat, da ostalim omogočite 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.
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