Ravne –

17. nedelja med letom
/26. julij 2020/

• Današnja nedelja, 26. julija, je v Sloveniji tudi Krištofova nedelja, ko se zahvaljujemo za božje
varstvo v prometu in se priporočamo sv. Krištofu. Misijonsko središče Slovenija vabi, da se v znak
hvaležnosti pridružimo akciji MIVA in darujemo hvaležen dar za nova misijonska vozila. Po sv. maši
lahko od ključarja dobite blagoslovljene nalepke MIVE in podobico z molitvijo za srečno vožnjo.
Ob prejemu podobice in nalepke lahko ključarjem izročite svoj dar za MIVO.
• V nedeljo, 2. avgusta 2020 obhajamo pri sv. Neži na Koroškem Selovcu, LEPO NEDELJO. Ob
11.00 slovesna sv. maša. Sv. maša bo na prostem, po sv. maši blagoslov avtomobilov. Zato 2. 8.
2020 ob 10.00 uri ne bo sv. maše. Vabljeni ste k sv. Neži ali na Ravne, kjer bo sv. maša ob 7.30.
Hvala za razumevanje.
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• Nova navodila za obisk Svete maše
Slovenski škofje ordinariji so v ponedeljek, 20. julija 2020, sprejeli dodatne preventivne ukrepe za
preprečevanje širjenja epidemije COVID-19. Nova navodila veljajo od torka, 21. julija 2020, do
preklica.
Pred nedeljskimi in prazničnimi svetimi mašami verniki ob vstopu v cerkev v poseben
nabiralnik (škatlo ipd.) oddajo list s svojo telefonsko številko (brez imena in naslova). Ob vhodu
naj bo napis: »Spoštovani verniki, prosimo vas, da v skladu z uredbo vlade z dne 8. julija 2020
oddate listek s svojo telefonsko številko (brez imena in naslova), ki jo bomo hranili 30 dni ter jo
v primeru epidemije oddali pristojnim državnim ustanovam, da vas kontaktirajo.«
Sveta maša na prostem (na prostoru v zasebni lasti npr. župnije) je dovoljena z upoštevanjem
medosebne razdalje 1,5 metra, razkuževanjem rok, sedežnim redom in oddajo telefonskih številk vseh
udeležencev. 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).
Pogostitve in posebni programi druženja po svetih mašah do nadaljnjega niso dovoljeni.
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, nadeti zaščitno masko in
v cerkvi ohranjati medosebno razdaljo 1,5 metra (to ne velja za družine in člane skupnega
gospodinjstva).
V mesecu AVGUSTU prosimo iz naselja, ŠANCE IN TRG da z cvetjem krasijo našo župnijsko
cerkev. Iskrena zahvala vsem, ki ste krasili cerkev v mesecu juliju, vsem dobrim ljudem iz DOBRIJ,
SP. TOLSTEGA VRHA IN SELOVECA – iskren Bok klonaj.
V lopi vzemite novo št. OGNJIŠČA.
Z akcijo »zbiramo stari papir« nadaljujemo, naj bo to naš prispevek k ohranjanju božje narave!

• NAVODILO ZA OBISK SVETE SPOVEDI
• Zakrament svete spovedi je dovoljeno podeljevati v spovednicah samo, če je nameščena ustrezna
zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC folija) ter se redno prezračuje in čisti.
Spovedanec si pred vstopom v spovednico razkuži roke in vanjo vstopa z masko. 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.
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27. JULIJ

Ponedeljek

Sv. Gorazd, Kliment, učenca Cirila in Metoda

28. JULIJ

Torek

Sv. Viktor I, papež
29. JULIJ

Sreda

Sv. Marta, Lazarjeva sestra žena
30. JULIJ

Četrtek

Ob 07.30. Uri: Za farane
Ob 10.00. Uri: Za Merkač Marijo - 2.
obl.(372)
Za družino Trojnar in Novak Mirka (373)
Ob 19.00. Uri: Nedeljske večerne maše med
počitnicami odpadejo
Na Strojni ob 08. Uri: Za Merkač Mojco in
Šapek Valentina (294)

Ob 19.00. Uri:
V zahvalo za vse prejete dobrote (392)
Ob 19.00. Uri:
Za starše Jakoba in Tončko Sirovina
(370)
Ob 07.30. Uri:

Po namenu (168)

Ob 19.00. Uri:
Za Fužir Rozino - osmina (389)

Sv. Peter Krizolog, cerkveni učitelj
31. JULIJ

Petek

Sv. Ignacij Lojolski, redovnik
1. AVGUST

Sobota

Ob 19.00. Uri:
Za brata Marjana in sestri Štefko in
Dragico (343)
Ob 19.00. Uri:
Za Pavlo Hajzer in vse Meznerjeve (376)

Sv. Alfons Ligvorij, škof
2. Avgust

18. nedelja med letom

Ob 07.30. Uri: Za vse Štrikarjeve (324)
Ob 10.00. Uri: Sv. maša odpade
Ob 11.00. Uri pri sv. Neži: Za vse
Renerjeve in Treskove (365)
Ob 19.00. Uri: Nedeljske večerne maše
med počitnicami odpadejo
Na Strojni ob 11. Uri: sv. maša odpade

