OZNANILA ŽUPNIJE JARŠE
3. adventna nedelja - 13. december 2020
Godovi:
 ponedeljek: sv. Janez od Križa, c. uć.;
 torek: sv. Kristina (Tinca), dev.;
 sreda: sv. Ado, škof;
 četrtek: sv. Viviana, opatinja;
 petek: sv. Vunibald, opat;
 sobota: sv. Urban V. papež;
 nedelja: 4. adventna nedelja; sv. Vincencij Romano, duhovnik;
Ta teden so uradne ure v ponedeljek od 16.00 do 17.30 in v torek od 11.30 do 12.00, ker sem zaradi
pogreba zadržan.
Prejem sv. obhajila. V naši župniji ga je mogoče prejeti ob petkih, sobotah, nedeljah in ponedeljkih.
V tem tednu (v sredo) začnemo z deveddnevnico pred Gospodovim rojstvom, zato bo obhajilo možno
prejeti vsak dan ob 18. uri v kapeli, kot je napisano v Grobeljskem zvonu.
Pri pristopanju sv. obhajila
Vedno upoštevajmo splošna navodila naših škofov, varnostna razdalja (2 m), skupaj samo družina v
istem gospodinjstvu, pred in po ni druženja. Pristopamo po gospodinjstvih, razkužimo si roke, v kapeli
gredo tisti, ki so v istem gospodinjstvu skozi vrata kapela 1, naslednji iz istega gospodinjstva počakajo
v pred vrati in se pripravijo. Ko prvi odidejo skozi vrata kapela 3, pristopijo naslednji. Ostali počakajo
zunaj v razdalji dveh metrov.
Potek obhajila v cerkvi. Prvi pristopijo, drugi se ustavijo na sredini cerkve zamaknjeni k stranskemu
oltarju (še z maskami) in pristopijo šele, ko prvi odidejo skozi vrata cerkve. Ostali počakajte zunaj,
zato se primerno oblecite. Pred in po prejemu obhajila ni druženja ali pogovorov, razen znotraj istega
gospodinjstva. Hvala za razumevanje, saj bomo tako olajšali delo članov ŽPS, ki pomagajo preprečiti
možnost prenosa okužbe, da lahko prejmemo Jezusa v Evharistiji. Naj nam to polepša adventni čas
pričakovanja.
Maše so še naprej brez občestva. Prosim, da to tudi upoštevamo in se doma zahvalimo za prejem sv.
obhajila. Ko pridete k sv. obhajilu, lahko oddate svoj dar za vzdrževanje župnije.
Bohlonej tudi za dar, ki ga nakažete po TRR računu ali darujete ob drugih prilikah.
V mesecu decembru že lahko oddate namen za sv. maše v letu 2021.
Obiščite našo spletno stran www.zupnija-jarse.net, bohlonej vsem ustvarjalcem in sledilcem.

Blagoslovljen ADVENT!
Vaš župnik Matjaž

