CVETNA NEDELJA - Župnija Pečarovci
28. marec 2021
28
NEDELJA

CVETNA NEDELJA

10.00 Za + stare starše
Marijo in Ludvika Ovček,
iz Brezovec

29
PONEDELJEK

Bertold, red. ust.

Sv. maše ne bo

30
TOREK

Janez Klimak, opat

17.00 Za + Šöjtijeve, od
Ivice Radovanovič

31
SREDA

Gvido (Vido), opat

17.00 Za + Ivana Vrečič,
od Cecilije iz Doliča

1
ČETRTEK

VELIKI ČETRTEK

17.30 Za + Franca
Petrijan ,od Milan Fujs iz
Prosečke vasi
18.30 Za + starše
Lončar iz Noršinec, od
Pavla z druž.

2
PETEK

VELIKI PETEK

8.00 Pobožnost
križevega pota
15.00 OBREDI
VELIKEGA PETKA

3
SOBOTA

VELIKA SOBOTA

4
NEDELJA

VELIKA NOČ

18.30 Za + Jožefa
starejšega iz Peč. 35/b

10.00 Na čast Sv. Duhu
za blagoslov in varstvo v
družini

CVETNA NEDELJA
Župnija PEČAROVCI
28. marec 2021
K maši pridite tisti, ki ste sv. mašo naročili, da se opravi po vašem
namenu. V cerkvi je lahko na 30 m2 en vernik ali pa člani istega
gospodinjstva.
Svojo zrelost in odgovornost pokažemo tudi s spoštovanjem navodil glede
obiska svete maše. Ne bi bilo krščansko, če bi z neupoštevanjem navodil,
ki jih je izdala SŠK, ogrožali sebe in druge. Zato vas prosim, da se še
naprej ravnamo po navodilih.
V četrtek bosta sv. maši ob 17.30 in 18.30. K sv. maši ob 18.30 naj
pridejo člani ŽPS, ostali verniki pridite ob 17.30. Ob 18.00 in 19.00 pa
lahko pridete k sv. obhajilu. Po drugi sv. maši bo molitvena ura.
V petek je veliki petek, spomin Gospodovega trpljenja. Ob 8.00 bo
pobožnost križevega pota in ob 15.00 obredi velikega petka.

Na veliko soboto pridimo k božjemu grobu in češčenju Najsvetejšega. Za
češčenje se razvrstite:
od 8.00 do 9.00 Prosečka vas in Poznanovci
od 9.00 do 10.00 Bodonci,
od 10.00 do 11.00 Šalamenci in Brezovci
11.00 do 12.00 Pečarovci
12.00 do 13.00 Društvo Srca Jezusovega in Marijinega
13.00 do 14.00 Mačkovci in Dankovci
15.00 do 16.00 Moščanci, Moščanci, Vaneča, Dolina
17.00 do 18.00 roža živega rožnega venca
Zaradi epidemije letos obhajamo velikonočne praznike nekoliko drugače
kot smo jih prejšnja leta.
Blagoslov velikonočnih jedil: Kot ste že lahko zasledili na spletni strani
murskosoboške škofije je več možnosti za blagoslov velikonočnih jedil
Blagoslov velikonočnih jedil lahko opravite sami doma. Priskrbite si

blagoslovljeno vodo in molitveni obrazec, ali pa spremljajte ob 15.00
blagoslov po TV.
Blagoslov velikonočnih jedil bo tudi v župnijski cerkvi, in sicer ob 13.45,
ob 14.45 in pred vigilijo ob 18.00. Ko boste jedila prinesli v cerkev, jih
odložite in odidete iz cerkve. Po blagoslovu
upoštevajoč varnostno
razdajo vzamete svojo košarico in zapustite cerkev.
Vigilija bo ob 18.30.
Velika noč - Gospodovo vstajenje bomo praznovali v nedeljo ob 10.00.
Prosim, da pridete k sv. maši razen organistke in mežnarja še tisti, ki ste
sv. mašo naročili. Ostali pridite ob 10.30 k sv. obhajilu. Za obhajilo
počakate pred cerkvijo in upoštevajte vse ukrepe, ki veljajo v času
epidemije.
Odgovarja: Ivan Kranjec-župnik
e-pošta: zupnijapecarovci@gmail.com
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TRR: SI56 0488 1000 3318 792
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