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Na praznovanje LEPE NEDELJE, ki jo bomo praznovali prihodnjo nedeljo, 6. septembra, ob 10.00. uri, se bomo
pripravili s tri dnevnico, v četrtek, petek in soboto.
Program praznovanja lepe nedelje na Ravnah
Četrtek – ob 18. 30. uri molitev za duhovne poklice in priložnost za sv. spoved; ob 19. 00. uri sv. maša z duhovnim
nagovorom g. Slavko Bek..
Petek – ob 18. 30. uri molitev za naše družine in priložnost za sv. spoved; ob 19. 00. uri sv. maša z duhovnim
nagovorom dr. Ivan Rojnik , župnik v Vuhredu.
Soboto – ob 18. 30. uri molitev za župnijo in priložnost za sv. spoved; ob 19. 00. uri sv. maša z duhovnim nagovorom
naddekana Franc Linasi.
Nedelja 6. september
Ob 10.00 uri procesija z Najsvetejšim, nato blagoslov obnovljene fasade na starem župnišču, blagoslov obnovljenega
križa in krstnega kamna, slovesna sv. maša v čast sv. Egidiju za vse župljane bo zunaj na prostem, pod šotorom,
slovesnost bo vodil mariborski generalni vikar g. Janez Lesnika.
Vsi, ki ste kdaj koli že pletli vence za okrasitev cerkva, prosimo za pomoč pri pletenju vencev za lepo nedeljo. Pletenje
bomo začeli, v sredo, 2. septembra ob 8. uri oziroma po sv. maši.
V četrtek 3. septembra ob 17. 30. uri ministranti lepo vabljeni na ministranske vaje, hkrati na pripravo lepe nedelje.
Ministranti pridite.
Hvala vsem, ki ste iz naselja Šance in Trg v mesecu avgustu skrbeli za okrasitev župnijske cerkve. V mesecu septembru
prosim, da poskrbi za okrasitev cerkve naselje Janeče in Dobja vas. Ob župnijskem prazniku, bi radi cerkev za lepo
nedeljo okrasili z domačim cvetjem, zato prosim vse, ki imate cvetje na svojih vrtovih, da ga darujete in prinesete v petek
zvečer do sv. maše za okrasitev ob lepi nedelji.
Počitnice se počasi iztekajo, začelo se bo novo šolsko in tudi veroučno leto. Vpis k verouku za novo veroučno leto bo
potekal od od srede, 2. septembra, do petka, 4. septembra 2020, vsak dan od 10.00 do 18.00. Podrobnosti so
objavljene na župnijski internetni strani. Po prvem septembru se bodo začele priprave na prva sveta obhajila. K vpisu v
prvi razred verouka starši pripeljite s seboj otroke in prinesite njegove krstne podatke. Pri vpisu ali prijavi boste
lahko dobili veroučne knjige, zvezke, poravnali letni veroučni prispevek in se dogovorili glede dneva verouka za svojega
otroka. O poteku bodo starši obveščeni po elektronski pošti. 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.
Slovenski škofje so 1. junija 2020 sprejela sklep, da se Stična mladih 2020 zaradi nepredvidljivosti stanja glede ukrepov
proti širjenju korona virusa v septembru izvede v drugačni obliki, kot smo je bili vajeni zadnja leta.
Ekipa ustvarjalcev Stične mladih pripravlja prilagojeno izvedbo dogodka, ki ga bodo skupine mladih lahko izvedle v
krajih po vsej Sloveniji. Za naše župnije: Kotlje, Ravne na Koroškem in Strojno bo srečanje potekalo v Starem trgu
pri Slov. Gradcu, 19. septembra 2020. Potrebna je prijava! Mladi prijavnico najde na župnijski internetni strani
pod rubriko obvestila.
V ponedeljek zvečer 31. 8 2020 ob 19.30. uri priprava na sveti krst. Kdor želi otroka krstiti v mesecu septembru, lepo
vabljen na pripravo.
Z akcijo »zbiramo stari papir« nadaljujemo, naj bo to naš prispevek k ohranjanju božje narave!
• 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).
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31. AVGUST

Ponedeljek
Sv. Pavlin, škof
1. AVGUST

Ponedeljek
Sv. Egidij (Tilen), opat
2. SEPTEMBER

Sreda

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)
Ob 19.00. Uri:
Z
Za Vlasto Hovnik (433)
Ob 19.00. Uri:
Za Pavlo Horvat (120)

Ob 07.30. Uri:

Po namenu (182)

Sv. Marjeta, devica, mučenka
3. SEPTEMBER

Četrtek

Ob 19.00. Uri:
Za nove duhovne poklice (380)

Sv. Gregor Veliki, cerkveni učitelj
4. SEPTEMBER

Petek

Ob 19.00. Uri:
Za Elizabeto Šauer (421)

Sv. Mojzes, prerok
5. SEPTEMBER

Sobota

Ob 19.00. Uri:
Po namenu (188)

Sv. mati Terezija
6. September

23. nedelja med letom

Ob 07.30. Uri: Za farane
Ob 10.00. Uri : Za Jožeta Jakoba (429)
Za Marjeto Hribernik (432)
Ob 19.00. Uri: Sv. maša odpade
Na Strojni ob 08.00 Uri:
Za vse rajne Grmove (42)

