Kotlje – 1. postna nedelja
/21. februar 2021/

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI - Kotlje
K sveti maši vabljeni verniki, oziroma družine, ki so naročile sv. mašo za
tisti dan.
•
•

Kotlje - pri sv. maši je lahko 7 oseb, oziroma 7 družin ali članov
skupnega gospodinjstva
(1 oseba ali 1 družina ali člani skupnega gospodinjstva na 30 m2.)

• Vsi, ki se nameravajo v tem letu poročiti, vabimo na pripravo za prejem
zakramenta svetega zakona. Priprava bo potekala od 9. do 11. aprila 20201
v Mežici in od 16. do 18. aprila 2021 v Dravogradu. Obakrat se bo priprava
začela ob 19.00 uri. Pripravljati se moramo tudi na možnost tečaja po
ZOOMu… Ne vemo kako bo s tem Kovidom? Prijava na mojo tel. št. 041
388268
ali Jožetu
Hrastniku – 041 450 347 //
e- pošta:
ozej.hrastnik@gmail.com
• Post kristjane veže tudi s postno postavo. Cerkev za postni čas določa tudi
posebno obliko spokornosti: strogi post na pepelnično sredo in na veliki
petek. Ta dva dneva se le enkrat v dnevu do sitega najemo in se vzdržimo
mesnih jedi. Post veže kristjane od izpolnjenega 18. leta do 60. leta starosti.
• Ob temeljnih “stebrih” – postu, molitvi in dobrih delih, ki jih imejmo v srcu, bo
gotovo vsak našel kaj konkretnega sredi vsakdanjega življenja. Križev pot
bomo molili v petek pol ure pred večerno sveto mašo, ob 16.30 uri.
• Post nas nagovarja k odpovedi in poglobitvi našega odnosa z Bogom ter sočutju
z ljudmi v stiskah. Slovenska Karitas je za letošnji post pripravila naslednja
povabila: preventivno spodbudo 40 dni brez alkohola, zbiranje sredstev za
pomoč na območjih JV Evrope, vabilo k poglobitvi postnega časa ter postni
koledar za otroke. Pri izhodu iz cerkve vzemite postno molitev.
• Hvala vsem, ki ste že darovali dar za stolnino, s tem darom delno krijemo
stroške ogrevanja.

• Prihodnja nedelja je kvatrna nedelja, molitve za rajne lahko naročite v
zakristiji.

SVETE MAŠE V KOTLJAH
PO RAZPOREDU
• V Kotljah je lahko pri sv. maši 7 oseb oziroma 7.
družin ali članov skupnega gospodinjstva (1 oseba ali
1 družina ali člani skupnega gospodinjstva na 30 m2.)
21. februar
1. postna nedelja

25.

FEBRUAR

Ob 09.00. Uri:
Urnat Roziko (139)

Ob 16.30. Uri:

Četrtek

Na čast Devici Mariji za naše prvo
obhajnce

26. FEBRUAR

Ob 17.00. Uri:
Za Merkač Ivanko - osmina (28)

Sv. Cezarij iz Arlesa, škof

Petek

Sv. Nestor, škof, mučenec
27. FEBRUAR

Sobota

Ob 17.00. Uri:
Za Rudolf Marijo (29)

Sv. Gabrijel, redovnik

28. februar
2. postna nedelja

Ob 09.00. Uri:
Za Vošank Antonijo (143)

