Ravne –

6. velikonočna nedelja
/17. maj 2020/

• VEROUK POTEKA NA DOMU. V tem času so veroučenci dobivali kateheze
po e-pošti na dom, da so opravljali veroučne naloge in preko molitve ohranjali
povezanost z Bogom in s Cerkvijo. Veroučenci so dobili še zadnja navodila in
kateheze. Veroučenci zvezke prinesite v župnišče, najkasneje do 24. maja. Prvi
teden v juniju bodo prejeli spričevala.
• V mesecu maju cerkev krasita naselji JAVORNIK TER ČEČOVJE.

Navodilo za obisk Svete maše
1. V cerkvi mora vsak nositi svojo zaščitno masko oz. temu primerno zaščito (šal,
ruta ipd.).
2. Pri vhodu v cerkev si mora vsak razkužiti roke z ustreznim razkužilnim
sredstvom.
3. V cerkvi in v klopeh moramo ohranjati medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5
metra, kar pomeni, da mora biti vsaj vsaka druga vrsta prazna. Te omejitve ne
veljajo za družine oz. osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu.
4. Maske nosite vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika.
5. Sveto obhajilo je dovoljeno deliti samo na roko brez izjeme. Preden se
obhajate, si s prosto roko odmaknete masko, takoj po zaužitju svete hostije pa
si masko zopet namestite čez obraz. Med obhajilom v vrsti mora biti vsaj 1,5
metra razdalje.
6. Ko prihajate v cerkev in odhajate iz nje, upoštevajte medsebojno razdaljo 1,5
metra. Ob koncu svete maše naj se k vratom pomikajo najprej tisti ljudje, ki so
bližje izhodu, ter se čim prej oddaljite od vrat, da ostalim omogočite nemoten
prehod.
Škofje ordinariji s tem odlokom do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost
nedeljske svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v
tednu na kateri koli dan.

16. Maj
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18. MAJ

Ponedeljek
Sv. Janez I, pa pež
19. MAJ

Torek

Ob 07.30. Uri: Za farane
Ob 10.00. Uri: Za Zofijo in Franca
Požarnik ter brata Franca Požarnik (91)
Ob 18.30. Uri: Za Elizabeto Dramer in
Pavla Cegnarja (79); Za Maksa in Lucijo
Petelinšek in sorodnike (269)
Na Strojni ob 11. Uri:
Za Luka Mavrel (11)
Ob 18.30. Uri:
Za zdravje, na dober namen in Boštjana
(277);Za Zakler Vinko - osmina (280)
Ob 18.30. Uri:
Za družino Urh (278)

Sv. Urban, pa pež
20. MAJ

Sreda

Sv. Bernardin Sienski, duhovnik
21.

MAJ

Četrtek

Gospodov vnebohod
22. MAJ

Petek

Sv. Marjeta Kasijska, redovnica
23. MAJ

Sobota

Ob 18.30. Uri:
Za Ivana Perčiča in vse umrle pri
Perčičevih (296)
Ob 10.00. Uri:
Za vse Zageršnikove (128)
Ob 18.30. Uri:
Za Antona Pečnik (147)
Ob 18.30. Uri:
Po namenu za sestro (295)
Za Jožefa Gostenčnika - 8. dan (300)
Za Marijo Nabernik (305)
Ob 18.30. Uri:
Za Evo Finžgar - osmina (297)

Sv. Ivana, redovna usta novite.
24. Maj
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Ob 07.30. Uri: Za farane
Ob 10.00. Uri:
Za Dragico Matoševič (159)
Ob 18.30. Uri:
Po namenu (109)
Na Strojni ob 11. Uri:
Za Luka Mavrel (31)

