VELIKA NOČ

2021

Dragi bratje in sestre v Kristusu!
Bratje v kloštru Vas želimo obvestiti in povabiti, da skupaj z nami praznujete
Veliki teden in Veliko noč. Prosimo Vas, da upoštevate vsa navodila Cerkve, ki
jih daje v tem času epidemije covid-19.
- Za obisk svete maše se je potrebno prijaviti.
- V cerkvi ste lahko prisotni samo z masko.
- Ob vstopu v cerkev se priklonite ali pokleknite in se pokrižajte ter
razkužite roke.
- Med posamezniki ali družinami naj bo vsaj 1,5 metra razdalje; pri enem
srečanju v cerkvi je lahko prisotnih 16 posameznikov ali družin ali skupnih
gospodinjstev.
- SVETA SPOVED bo od ponedeljka, 29. 3., do sobote, 3. 4.:
med 7.30 in 12. uro in od 14.00 do 19.45.
 CVETNA NEDELJA – blagoslov oljk in drugega zelenja:
Pri vseh sv. mašah: v soboto, 28.3., ob 18h
in v nedeljo, 29.3., ob 7h, 8.30, 10h, 11.30 in 19h.
 VELIKI ČETRTEK, 1. april - Spomin zadnje večerje; sveta maša ob 19h.

 VELIKI PETEK, 2. april - Obredi velikega petka ob 19h.
 VELIKA SOBOTA, 3. april
 Blagoslov velikonočnega ognja ob 7h na samostanskem vrtu.
 BLAGOSLOVI JEDIL:
***V cerkvi od 13h do 17h na vsake pol ure – prijave so obvezne!
(16 posameznikov ali družin ali skupnih gospodinjstev)
 BLAGOSLOVI JEDIL BODO TUDI NA PODRUŽNICAH:
* 14.15 KRKA
* 16.30 SMOLENJA VAS
* 15.00 GOTNA VAS

* 16.30 POTOV VRH

* 16.00 VELIKA CIKAVA
* 17.30 VELIKI SLATNIK
(pri Judeževih)
***Vsi blagoslovi bodo zunaj. Spoštujte ukrepe in se ne družite v
večjih skupinah (1 oseba ali družina ali gospodinjstvo na 10 m2!)

 VELIKA NOČ, 4. april
***Ob 6.30 – vstajenjska sveta maša. Procesije ne bo!
***Svete maše še ob 8.30, 10h, 11.30 in 19h – Prijave so obvezne!

*******************************
Bratje v kloštru voščimo vsem radostno in mirno Veliko noč. Vstali Gospod
naj bo res z Vami, vas opogumlja, ozdravlja in podarja svoj mir.

ALELUJA!

