Ravne –

2. nedelja med letom

/17. januar 2021/

Navodila za obhajanje svetih maš v mariborski metropoliji.
S ponedeljkom, 4. 1. 2021, ponovno uvajamo bogoslužja po cerkvah škofij mariborske metropolije,
upoštevajoč navodila, ki smo jih škofje sprejeli 18.12. 2020.
SVETE MAŠE V ŽUPNIJA
K sveti maši vabljeni verniki, oziroma družine, ki so naročile sv. mašo za tisti dan, pod temi pogoji:
•
•
•
•
•
•

Ravne - pri sv. maši so lahko 4 osebe, oziroma 4 družine ali člani skupnega gospodinjstva
(1 oseba ali 1 družina ali člani skupnega gospodinjstva na 30 m2.)
Kotlje - pri sv. maši so lahko 3 osebe, oziroma 3 družine ali člani skupnega gospodinjstva
(1 oseba ali 1 družina ali člani skupnega gospodinjstva na 30 m2.)
Strojna - pri sv. maši so lahko 2 osebi oziroma 2 družini ali člani skupnega gospodinjstva
(1 oseba ali 1 družina ali člani skupnega gospodinjstva na 30 m2.)

Zaradi omejenega števila vernikov v cerkvi s te še naprej povabljeni, da obhajanje svete maše
spremljate po televiziji, radiu in drugih elektronskih medijih.
Sv. maše lahko spremljate preko Facebook-a, na župnijski strani Župnije Ravne na Koroškem: www. tilci.si:
•
•

ob sredah 7.30, ostale dneve v tednu ob 18.00 uri
ob nedeljah in praznikih ob 10.00 uri.

PREJEM OBHAJILA in SPOVEDI
Po sveti maši ste povabljeni k svetemu obhajilu.
•
•
•

Ravne: vsak dan po sv. maši med tednom ob 18:30, v sredo ob 8:00, ob nedeljah in praznikih ob 10:40
Kotlje: v petek, soboto po sveti maši ob 17:30, ob nedeljah in praznikih po sv. maši ob 9:35
Strojna: ob nedeljah in praznikih po sv. maši ob 11:45

Zunaj cerkva v skladu s splošno prepovedjo združevanja ne sme priti do združevanja ljudi (npr. poslušanje
svete maše pred cerkvijo po zvočniku, organiziranje svete maše na dvorišču ali trgu oz. na travniku).
Župnijska cerkev na Ravnah na Koroškem bo odprta vsak dan od 9.00 do 19.00 za osebne molitve.
Priporočam se za vaše darove, ki so potrebni za plačilo rednih stroškov, ki jih imajo župnije. Svoj dar lahko
izročitev v nabiralnik v cerkvi, ali v župnijski pisarni na Ravnah, ali nakažete na bančni račun župnije. Hvala za
vašo dobroto.
Župnija Ravne na Koroškem - TRR: 0247 0025 3755 810; Župnija Kotlje - TRR - 0247 0008 9427 528;
Župnija Strojna - TRR - 0247 0025 3956 697
• V ponedeljek 18. januarja začenjamo z tednom molitve za edinost kristjanov. Letošnji naslov »Ostanite v moji
ljubezni in obrodili boste obilo sadu« (prim. Jn15,5-9).
• Vseslovensko »maratonsko« branje Svetega pisma bo potekalo od sobote, 23. do petka, 29. januarja 2021, 24 ur na
dan. Zaradi epidemiološke situacije bo tokrat celoten maraton, vključno z branjem, potekal prek spleta, pod geslom:
»Med vami bom hodil«. Prijavite se lahko na spletu. Gre za neprekinjeno branje Svetega pisma. Beseda "maraton"
nakazuje, da gre za vztrajanje, saj ob Božji besedi bedimo teden dni, podnevi in ponoči, kakor nas vabi apostol
Pavel: "Vztrajajte v molitvi, bedite v njej in se zahvaljujte". Naše župnije se bo pridružile z mini maratonom,
ki ga bomo izvedli soboto, 23.1., od 14.00-18.00 v cerkvi Ravne na Koroškem. Prebiranje Božje besede je
hkrati molitev tistega, ki bere in tistega, ki posluša.
• Mesec januar je mesec verskega tiska. Vsaka krščanska družina naj bi imela vsaj en verski list. Odločitev
za redno prebiranje verskega tiska kot je: Družina, Ognjišče, ..., je odločitev za živost in trdnost naše vere, je
odločitev, ki nam kaže pravo smer, ... Vse naročnike verskega tiska vabim, da obnovite naročnino za leto 2021.
Vsi, ki se želite naročiti na DRUŽINO ali na OGNJIŠČE lahko to še storite.
• Stolnina za leto 2021 je 20€ in jo lahko poravnate v župnijski pisarni. Z darom za stolnino delno krijemo strošek
ogrevanja župnijske cerkve.

17. januar

Pri sv. Antonu ob 10.00. Uri:
Za Popič Angelo (549)

2. nedelja med letom – sv. Anton
Puščavnik, opat
18. JANUAR

Ob 18.00. Uri:

Ponedeljek

Na čast sv. Roku za zdravje (30)
Za Horvat Jožefa - osmina (45)

19. JANUAR

Ob 18.00. Uri:

Sv. Marjeta Ogrska, devica

Torek

Za Vero Omahen in sorodnike (38)

20. JANUAR

Ob 07.30. Uri:

Sv. Jakob Seleški, mučenec

Sreda

Na čast sv. Nadangelom, Mihaelu,
Gabrijelu in Rafaelu (31)

21. JANUAR

Ob 15.00. Uri pri sv. Neži:
Za zdravje (44)
Ob 18.00. Uri:

Sv. Sebastjan, mučenec

Četrtek

Sv. Neža, devica, mučenka
22. JANUAR

Za Nežiko in Ivana Dretnik in sorodnike
(34)

Ob 18.00. Uri:

Petek

Na čast sv. Jožefu za dober namen (41)

23. JANUAR

Ob 18.00. Uri:

Sv. Klemen, škof

Sobota

Po namenu (52)

Sv. Marcel I, papež
24. januar

3. nedelja med letom

Ob 10.00. Uri:

Za + Minko Pavše (56)

