ŽUPNIJE DOBJE
Dobje 4, 3224 Dobje pri Planini;035 795 044, zu.kalobje@siol.net;
http://zupnija-kalobje.rkc.si/ TR: SI56 0400 1004 8729 782
Navodila slovenskih škofov
Vsi verniki starejši od 12 let morajo za sodelovanje pri maši izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni,
testirani).
Učenci in dijaki, ki opravijo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe svoje udeležbe v izobraževanju
(npr. osnovne in srednje šole), se šteje, da za udeležbo pri sveti maši izpolnjujejo pogoj PCT.
Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci.
Obvezna je uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva in zunaj, če ni možno zagotoviti razdalje 1,5m.
Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov.
Razlaga vladnega Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 z dne 11. 11. 2021 | Katoliška
Cerkev (katoliska-cerkev.si)

V sredo, 8. decembra bo ob 17. uri v cerkvi srečanje za starše otrok 3. razreda.
V sredo, 8. decembra bo ob 1830 v cerkvi srečanje za starše otrok 8. in 9. razreda.
V četrtek bo pri verouku spoved za 5., 6., 7., 8. in 9. razreda.
Priložnost za prejem zakramenta spovedi je pred vsako mašo, ali po dogovoru.
S skupno pripravo in posamezno odvezo (odpuščanjem) bomo zakrament božjega usmiljenja
obhajali pri vseh mašah na 3. adventno nedeljo.
BOŽIČNI BLAGOSLOV 2021/22
Željo za prejem božičnega blagoslova doma in družine, je potrebno sporočiti v župnišče
do 6. januarja 2022
ali s klicem na št. 03 579 50 44 med 8. in 9. uro,
ali s poslanim sporočilom na 041 680 803,
ali s poslano navadno pošto na naslova Župnija Kalobje, Kalobje 12, 3233 Kalobje
ali Župnija Dobje, Dobje 4, 3224 Dobje pri Planini,
ali s poslano elektronsko pošto na naslov zu.kalobje@siol.net .
V sporočilu naj bo navedeno ime, priimek in naslov.
Ob prejemu blagoslova morajo vsi prisotni upoštevati varnostne ukrepe.

MAŠE TA TEDEN
NEDELJA

700

za vse župljane, žive in umrle

5. 12.

1000

za + Veroniko in Konrada Arlič, Romana Gračnar in Slavkota Brumec

SREDA

BREZMADEŽNA
1800

za + Jožefo Kovačič

1830

za + Štefana Felicijan

NEDELJA

700

SPOVEDNI DAN
za vse župljane, žive in umrle

12. 12.

1000

za + Anico Budna

8. 12.
ČETRTEK
9. 12

