Ravne –

4. nedelja med letom

/31. 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.)

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

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
Vsi, ki se nameravajo v tem letu poročiti, vabimo na pripravo za prejem zakramenta svetega
zakona. Priprava bo potekala od 5. do 7. marca. 20201 v Mežici in od 19. do 21. marca. 2021 v
Dravogradu. Obakrat se bo priprava začela ob 19.00 uri. Pripravljati se moramo tudi na možnost
tečaja po ZOOMu… Ne vemo kako bo s tem Kovidom? Prijava na tel. Št. 041 388268
V torek, 2. februarja, praznik Jezusovega darovanja – svečnica, pri sv. mašah bo blagoslov sveč
ob 10.00 in zvečer 18.00 uri.
Stolnina za leto 2021 je 20€ in jo lahko poravnate v župnijski pisarni. Z darom za stolnino delno
krijemo strošek ogrevanja župnijske cerkve.
V sredo, 3. februarja, goduje sv. Blaž, škof in mučenec. Pri sv. maši zjutraj ob 07.30. uri bo podelitev
»Blaževega blagoslova«.
Na prvi petek, 5. februarja, obisk bolnikov in starejših po domovih.

31. januar

Ob 10.00. Uri:

4. nedelja med letom
1. FEBRUAR

Za Alojza in Rozalijo Mager (47)
Za Nabernik Marijo (60)

Ob 18.00. Uri:

Ponedeljek

Za Pokojne Krušičeve (64)

2. FEBRUAR

Ob 10.00. Uri:

Sv. Brigita Irska, opatinja

Torek

Jezusovo darovanje - svečnica
3. FEBRUAR

Sreda

Za Pšeničnik Gabrijelo (9)

Ob 18.00. Uri:

Za Marijo Drug (2)

Ob 07.30. Uri:

Za Pšeničnik Maksa (75)

Sv. Blaž, škof
4.

FEBRUAR

Ob 18.00. Uri:

Četrtek

Za nove duhovne poklice (61)

5. FEBRUAR

Ob 18.00. Uri:

Sv. Gilbert, škof

Petek

Za Marico in Ivana Pahtev (69)

Sv. Agata, mučenka
6. FEBRUAR

Sobota

Sv. Pavel Miki, in drugi Japonski
mučenci
7. februar

Ob 18.00. Uri:

Za Kotnik Stanislav in za vse sorodnike
(73)

Ob 10.00. Uri:

Za oba Gašperja Lipovnik ter Marjeto
(71)
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