Strojna – 28. nedelja med letom
/10. 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.
• Mariborski nadškof Alojzij Cvikl vabi vse duhovnike, stalne diakone, predstojnike in
predstojnice redovnih skupnosti v mariborski nadškofiji, tajnike/-ce Župnijskih
pastoralnih svetov in iz vsake župnije še enega člana ŽPS, na otvoritev sinodalnega
dogajanja v mariborski nadškofiji z naslovom: Za sinodalno Cerkev: občestvo,
sodelovanje in poslanstvo, ki bo za mariborsko nadškofijo v cerkvi Sv. Janeza Boska
v Mariboru, in sicer v soboto, 16. oktobra 2021 s pričetkom ob 10. uri. Dobimo se ob
8.30 uri pred župniščem na Ravnah. Lepo vabljeni.
Ob 11.00 uri:

10. oktober
28. nedelja med letom

Za Rudolfa Juteršeka (45)

17. oktober
29. nedelja med letom

Ob 11.00 uri:
Za Luka Mavrela in + sorodnike (75)

