Ravne –

7. velikonočna nedelja
/24. maj 2020/

• Veroučenci, danes še lahko prinesete zvezke v župnišče. Prvi teden v juniju
boste prejeli spričevala.
• Danes popoldne ob 15. uri je sv. maša pri sv. Neži. Lepo vabljeni.
• 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.

24. Maj

7. velikonočna nedelja
25. MAJ

Ponedeljek

Sv. Beda Častitljivi, cer. učitelj
26. MAJ

Torek

Ob 07.30. Uri: Za farane
Ob 10.00. Uri:Za Dragico Matoševič (159)
Ob 15.00. Uri pri sv. Neži:
Po namenu (110)
Ob 18.30. Uri: Po namenu (109)
Na Strojni ob 11. Uri:
Za Luka Mavrel (31)
Ob 18.30. Uri:
V dober namen (303)
Za Nežo Iršič (311)
Ob 18.30. Uri:
Za zdravje (312)

Sv. Filip Neri duhovnik
27. MAJ

Sreda

Ob 18.30. Uri:
Za Minko Celec in sestro Zofko (308)

Sv. Julij, mučenec
28. MAJ

Četrtek

Ob 18.30. Uri:
Za Klemna Šarta in sorodnike (298)

German Pariški, škof
29. MAJ

Ob 18.30. Uri:

Petek

Za Primik Jožeta, Štefko in Antonijo (279)

30. MAJ

Ob 18.30. Uri:
Za Eliazbeto Oserban - osmina (317)
Za Urško Tasič in družino Lampret (314)

Sv. Maksim Emonski, škof

Sobota

Sv. Kacijan, mučenec
31. Maj

Binkošti

Za Stanka Strmčnika (310)

Ob 07.30. Uri: Za farane
Ob 10.00. Uri: Za Mojco Merkač (283)
Ob 18.30. Uri:
Za starše Lečnik in brata Tonija (276)
Na Strojni ob 11. Uri:
Za Vlada Volkera in vse pri Reberniku
umrle (32); Za zdravje (33)

