Ravne –

20. nedelja med letom

/16. avgust 2020/

• V sredo 26. avgusta in v četrtek 27. avgusta imamo generalno čiščenje cerkve po sv. maši. Lepo
povabljene vse skupine in vsi dobri ljudje. Pripravimo našo cerkev za praznovanje lepe nedelje kakor
se spodobi ter na čast sv. Egidiju. Lepo prosim in lepo vabljeni.
• V tem tednu od ponedeljka do srede poteka skrajšan oratorij za vse tri župnije. Vsak dan od 9.30 do
15.00. V ponedeljek in torek pod šotorom pri cerkvi na Ravnah in v torek na župnijskem dvorišču v
Kotljah. Če bi se kdo še želel prijaviti, je še nekaj prostih mest.
• Počitnice se počasi iztekajo, začelo se bo novo šolsko in tudi veroučno leto. Vpis k verouku za novo
veroučno leto bo potekal od torka 1. septembra do petka 4. septembra. Podrobnosti bodo ob koncu
tega tedna objavljene na župnijski internetni strani. Po prvem septembru se bodo začele priprave na
prva sveta obhajila. O poteku bodo starši obveščeni po elektronski pošti. Ravne: prvo obhajilo bo 4.
oktobra. Kotlje: prvo obhajilo bo 27. 9. Strojna: prvo obhajilo bo 20. 9.
• V mesecu AVGUSTU prosimo iz naselja, ŠANCE IN TRG da z cvetjem krasijo našo župnijsko
cerkev.
• Z akcijo »zbiramo stari papir« nadaljujemo, naj bo to naš prispevek k ohranjanju božje narave!
•
•

•
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•
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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).
• 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.

23. Avgust

21. nedelja med letom
24. AVGUST

Ponedeljek
Sv. Jernej, apostol
25. AVGUST

Torek

Sv. Ludvik IX , kralj
26. AVGUST

Sreda

Ob 07.30. Uri: Za farane
Ob 10.00. Uri :
Za Šauer Betko - osmina (414)
Ob 19.00. Uri: Nedeljske večerne maše
med počitnicami odpadejo
Na Strojni ob 11.00 Uri: Za Jožeta
Buhvalda (41)
Ob 19.00. Uri:
Za Franca in Rozino Prikeržnik ter
Marijo Žaže (417)
Ob 19.00. Uri:
Za Gunther Eriha - osmina (418)
Ob 07.30. Uri:

Po namenu (181)

Sv. Zefirin, papež
27. AVGUST

Četrtek

Ob 19.00. Uri:
Za Petra Kuharja (404)

Sv. Monika, mati sv. Avguština
28. AVGUST

Petek

Ob 19.00. Uri:
Za Merkač Mojco (287)

Sv. Avguštin, cerkveni učitelj
29. AVGUST

Sobota

Mučeništvo Janeza Krstnika
30. Avgust

22. nedelja med letom

Ob 19.00. Uri:
Za Ivana Šteharnika in Julijano Merkač
(333)
Za Pregl Kristino - osmina (420)
Ob 07.30. Uri: Za farane
Ob 10.00. Uri : Za Andreja Erjavc in
starše (371)
Ob 19.00. Uri: Za Golob Romana in
Bilobrk Jolando (346)
Na Strojni ob 11.00 Uri:
Za zdravje (43)

