Strojna –

4. adventna nedelja
/20. december 2020/

 Navodila za bogoslužno obhajanje božičnih praznikov v mariborski metropoliji

Da bi varovali zdravje ljudi, smo se voditelji vseh treh škofij po posvetovanju z duhovniki odločili, da svete
maše v vseh cerkvah ali kapelah metropolije do nadaljnjega škofje in duhovniki še naprej obhajamo brez
navzočnosti vernikov.
Verniki so povabljeni, da obhajanje svete maše spremljajo po televiziji, radiu in drugih elektronskih medijih.
Po sveti maši so povabljeni k svetemu obhajilu, za prejem katerega se dogovorijo z duhovnikom.
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).
MOŽNOST PREJEMA SV. OBHAJILA
Ravne: ponedeljek, torek, sredo od. 17,00 ure do 17.45 ure ter po sv. maši ob 18.30. Sv. večer 24.
12. od 16.00 do 16. 45. ter 18,00 do 18.30 ure in od 20,00 do 20.30 ure. Božič sv. maša ob 9.00 uri.
Prejmem sv. obhajila od 10.00 do 11.00 ure. V soboto goduje sv. štefan sv. maša ob 9. uri, pri sv.
maši blagoslov soli in vode, prejem obhajila od 10.00 do 11.00 ure. V nedeljo prejem sv. obhajila
od 10,00 do 11. ure.
Kotlje: možnost prejema sv. obhajila ponedeljek, torek, sredo od 16.00 do 17.00 ure. Na Božič 25.
12. 2020 od 10. do 10.30. V soboto goduje sv. Štefan, bo 10.00 uri blagoslov vode in soli po
blagoslovu možnost prejema sv. obhajila do 10.30. ure.
Strojna: Po dogovoru, na Božič bo možno prejeti sv. obhajilo od 11.00 do 11.30. ure.
V soboto goduje sv. Štefan, ob 11.00 uri blagoslov vode in soli po blagoslovu možnost prejema sv.
obhajila do 11.30. ure.
BETLEHEMSKA LUČKA
Ravne: V nedeljo 20. 12. 20202 od 10,00 ure naprej ter vsak dan od 9.00 do 19 ure do Božiča.
Kotlje: Ponedeljek, torek, sreda od 16.00 do 17,00 ure, na Božič od 10,00 do 10.30. ure.
Strojna: Na Božič od 11.00 do 11.30. ure
V župnišču – Ravne, lahko dobite družinski koledar -cena 1€, pratiko -cena 6,50 ter marijanski
koledar - cena 2,50€. Oglje 3x - cena1,50€. Kadilo - cena 150€.
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 nedeljah in praznikih 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

20. December

Božična devtdnevnica

Ponedeljek

Ob 18.00. Uri:
Za Orožen Peter (553)

Sv. peter Kanizij, duhovnik, cerkv. učitelj
22. DECEMBER

Božična devtdnevnica

Za Štefko, Andreja in Vinka Sedar ter
sorodnike (557)
Za Popič Angelo (548)
Za Šumah Kristjana in sorodnike (148)

4. adventna nedelja
21. DECEMBER

Božična devtdnevnica

Ob 09.00. Uri:

Ob 18.00. Uri:

Torek

Za Pepevnik Ivana in Elizabeto (534)
Za Pšeničnik Gabrijelo - osmina (572)

23. DECEMBER

Ob 18.00. Uri:

Sv. Frančiška Cambrini, red. ustanov.

Sreda

Sv. Janez Kancij, duhovnik

Za duhovne poklice, zdravje faranov in
duhovnikov (563)
Za Gabor Marijo - osmina (150)
Za Pšeničnik Gabrijelo - osmina (576)

24. DECEMBER

Ob 17.00. Uri otroška sv. maša:

Božična devtdnevnica

Četrtek
Adam in Eva

25. DECEMBER

Za farane

Ob 19.00. Uri:

Za + brata Jožefa, Petra, mamo Terezijo,
očeta Ernesta in + sorodnike

Ob 09.00. Uri:

Petek

Za Leopolda, Petra Kvasnik ter starše
(558)
Za Pušnik Maksa (562)

26. DECEMBER

Ob 09.00. Uri:

BOŽIČ – Gospodovo rojstvo

Sv. Štefan, diakon, mučenec

Za Jurija Cikulnika, Terezijo in Ferda
Medla, Štefana in Lenčko Rudl in Filipa
in Frido Wobik (268)

27. December

Ob 09.00. Uri:

Sobota

Nedelja Svete družine

Za Medl Ferdo in Stanko (406)
Za Marijo in Ivana Kotnik (52)
Za Horvat Jožefa (564)

