Strojna – 27. nedelja med letom rožnovenska nedelja
/03. oktober 2021/

• 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. Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med
udeleženci.. 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. Znotraj cerkva se, v primeru upoštevanja PCT, lahko odpravi pogoj razdalje 1.5 metra pod
pogojem, da imajo vsi maske.
4. Ko so izpolnjeni PCT pogoji, in če je razdalja med duhovnikom, bralcem, oz. govornikom
ter verniki vsaj 1.5 metra, potem lahko voditelj, oz. bralec nastopi tudi brez uporabe maske.
• Verouk je ta teden redno.
• V ponedeljek zvečer 4. 10. 2021 ob 19.30. uri priprava na sveti krst. Kdor želi otroka
krstiti v mesecu oktobra, lepo vabljen na pripravo.
• Od 3. do 10. oktobra 2021 bo v Cerkvi na Slovenskem potekal teden za življenje pod
geslom »Z veseljem do življenja skrbimo drug za drugega«. Ta teden vključimo v
naše molitve tudi molitev za naše družine, da bi bile odprte za življenje.
• V torek 05.9.2021 zvečer ob 20.00 imamo srečanje z ŽPS in ključarji, vabila
lahko dobite v zakristiji.
• V nedeljo 10.10. 2021 ob 11.00 uri člani ŽPS in ključarji lepo vabljeni k sv. maši.
Pri sv. maši bomo našemu občestvu predstavili novo sestavo ŽPS ter ključarje potrjene
s strani nadškofije. Pridite.
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