Ravne – 26. nedelja med letom - Slomškova nedelja
/26. september 2021/

• Vlada RS dne 16. septembra 2021 o izpolnjevanju PCT pogoja za področje
opravljanja verske dejavnosti in začne veljati z 18. septembrom 20211. Izvajanje
verskih obredov je dovoljeno ob izpolnjevanju sledečih pogojev:
1. Vsi verniki starejši od 15 let morajo izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).
Odgovorna oseba župnije (župnik/župnijski upravitelj) mora na vidnem mestu obesiti obvestilo o
obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT. Odgovorna oseba (župnik oz. od njega pooblaščena oseba npr.
mežnar, ministrant, član ŽPS) pri vhodnih vratih v cerkev preverja, ali verniki izpolnjujejo pogoje
PCT. Duhovniki morajo izpolnjevati pogoj PCT, pri čemer zanje zadošča tudi samotestiranje s hitrim
HAG testom. O tem morajo voditi evidenco in test enkrat tedensko v enakih presledkih izvajati.
Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci. Pri verskih obredih v cerkvah in na
prostem mora biti razdalja med udeleženci najmanj 1,5 metra (razen med osebami iz skupnega
gospodinjstva). Obvezno je redno prezračevanje/ventiliranje prostorov (npr. odprta okna), v katerih
se kolektivno uresničuje verska svoboda. Za vse, ki so starejši od 6 let, je obvezna uporaba zaščitnih
mask znotraj cerkva; zunaj je obvezna zgolj, če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje.
Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se kolektivno
uresničuje verska svoboda.
2. Ljudsko in zborovsko petje v cerkvah je dovoljeno.
3. Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je dovoljeno pod pogojem, da osebe,
ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje izpolnjujejo pogoj PCT (zadošča
samotestiranje). Otroci in ostali udeleženci starejši od 15 let morajo izpolnjevati pogoj PCT
• Verouk je ta teden redno.
• V četrtek ob 17.15 uri ministrantske vaje, ministranti pridite, povabite še druge, ki imajo
veselje do ministriranja.
• V petek ob 16. 15 uri otroci lepo vabljeni k otroškim pevskim vajam, k zboru mali cvet.
• Župnijska Karitas Ravne vabi ob 30-letnici delovanja na slavnostno akademijo in sveto mašo,
ki bo v soboto 2. oktobra 2021 v župnijski cerkvi na Ravnah. Ob 17. uri akademija, ob 18.00
uri sv. maša, ki jo bo vodil mariborski nadškof msgr. mag. Alojzij Cvikl DJ.
• Mesec oktober - mesec rožnega venca. Pred nami mesec oktober, vsakdo od nas naj se vpraša,
kako je z mojo osebno in skupno družinsko molitvijo. V mesecu oktobru vabljeni dvajset minut
pred delavniško in nedeljsko sv. mašo v cerkev k skupni molitvi rožnega venca za naše družine
in župnijo.
• Na današnjo kvatrno nedeljo je dar, ki ste ga darovali namenjen za vzdrževanje bogoslovja,
kjer se fantje pripravljajo na duhovniški poklic. Iskrena hvala za Vaš velikodušen dar.
• V tem tednu lepo vabljeni k pobožnosti prvega četrtka, petka in sobote. V petek bom obiskal
starejše in bolnike po naših domovih.
• Prvi teden v mesecu oktobru prosim, da poskrbijo za okrasitev cerkve naselje Javornik Čečovje. Iskrena zahvala oziroma bok klonaj vsem, ki ste v mesecu septembru krasili cerkev, še
posebej vasi JANEČE IN DOBJA VAS.
• Z akcijo »zbiramo stari papir« nadaljujemo, naj bo to naš prispevek k ohranjanju božje narave!

26. september

Slomškova nedelja

Ob 07.30 uri: Za farane
Ob 10.00. Uri: Za zdravje v družini (487)
Za Franca Mlinarja (499)
Za Franca in Kristino Pušnik (505)
Za Celec Minko in sestro Zofko (530)
Ob 19.00 uri: Za moža Karla, sina Karla
Pušnik in Emanuelo (541)
Na Strojni ob 11.00 uri: Na čast Devici
Mariji za zdravje (38)

Ponedeljek

Ob 19.00 uri:
Po namenu (523)
Za Maksa in Ivano Pešl (533)

Torek

Ob 19.00 uri:
Po namenu (524)
Za Marijo Koletnik - osmina (570)

27.

SEPTEMBER

Sv. Vincencij Pavelski, ustan.
28. SEPTEMBER
Sv. Venčeslav, mučenec
29. SEPTEMBER

Sreda

Sv. nadangeli Mihael, Gabriel in Rafael
30. SEPTEMBER

Četrtek

Ob 07.30 uri:
Za Miha Paradiža, starše Jožefo in Miha
Praznika (202)
Ob 19.00 uri:
Za nove duhovne poklice (480)

Sv. Hieronim, duhovnik
1. OKTOBER

Petek

Sv. Terezija deteta Jezusa, cer.učiteljica
2. OKTOBER

Sobota

Ob 19.00 uri:
Za Tino Kumprej in Jožeta Kavtičnik
(500)
Ob 18.00 uri:
Za Erno in Jožeta Tomaž (496)

ANGELI VARUHI
03. oktober

27. nedelja med letom –
rožnovenska nedelja

Ob 07.30 uri: Za farane
Ob 10.00. Uri: Za Antona Pisarja (468)
Za očeta Štefana Grabrovec in + v družini
Vajda (550)
Ob 19.00 uri: Za zdravje hčerke in za
zdravje cele družine (545)
Na Strojni ob 11.00 uri: Za Roziko,
Rudija Mravljak in vse Zabernikove (73)

