Kotlje -

3. adventna nedelja
/13. december 2020/

• V župnišču – Ravne, lahko dobite družinski koledar, cena 1€,
pratiko, cena 6,50 ter marijanski koledar, cena 2,50€.
• Božična sv. spoved

Po predhodnem dogovoru z duhovnikom je sveto obhajilo (prejem svetega obhajila
izven maše) dovoljeno deliti zgolj in samo posamično – enemu verniku oziroma eni
družini ali članom istega gospodinjstva.
Strojna - petek 18.12. 2020 od 15,00 do 17,00 ure
Kotlje - sobota 19. 12. 2020 od 15,00 do 17,00 ure
Ravne -nedelja 20. 12. 2020 od 17,00 do 19,00 ure
Območje naših treh župnij /Ravne na Koroškem, Kotlje, Strojna/ je ob zajezitvi korona virusa Covid-19
označeno za rdeče
Med tednom se bo darovala sv. maša brez ljudstva, na Ravnah na Koroškem, vsak dan ob 18.00
uri. Sv. maša na Facebooku. Možnost spovedi in prejema sv. obhajila po predhodnem
dogovoru. /GSM 041 388 268/
Ob nedelja se bo darovala sv. maša brez ljudstva, na Ravnah na Koroškem, ob 09.00 uri. Sv. maša
na Facebooku.
Možnost spovedi, prejema obhajila ter blagoslova v župnij Kotlje, Strojna po predhodnem
dogovoru. /GSM 041 388 268/
Župnijska cerkve na Ravnah n Koroškem bo odprta vsak dan od 9.00 do 19.00 za osebo molitve.
Zahvala za vaše darove, v času ko ni sv. maš z ljudstvom, 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.
Župnija Ravne na Koroškem - TRR: 0247 0025 3755 810
Župnija Kotlje - TRR - 0247 0008 9427 528
Župnija Strojna - TRR - 0247 0025 3956 697

13. December
3. adventna nedelja
18. DECEMBER

Petek

Božična devtdnevnica

Ob 18.00. Uri na Ravnah:
Po namenu

Sv. Vunibald, opat

19. DECEMBER

Sobota

Božična devtdnevnica

Ob 09.00. Uri na Ravnah:
Po namenu

Ob 18.00. Uri na Ravnah:
Po namenu

Sv. Urban V, papež

20. December
4. adventna nedelja

Ob 09.00. Uri na Ravnah:
Za Šumah Kristjana in sorodnike
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