Ruše, 28.3.2021

CVETNA NEDELJA

Bogoslužje velikonočnega tridnevja v naši župnijski cerkvi, radiu, televiziji:
- veliki četrtek, ob 18.30 uri spomin zadnje večerje
- veliki petek, strogi post, začetek devetdnevnice Božjega usmiljenja
ob 15. uri molitev rožnega venca in križev pot (Radio Ognjišče)
ob 18. uri križev pot in obredi spomina Jezusovega trpljenja in smrti na križu
ob 21. uri križev pot papeža Frančiška (TV SLO)
- velika sobota; zaradi predpisov skupni blagoslov ognja, gobe in jedil ni mogoč, zato nas
škofje vabijo, da ga opravimo doma sami v družinskem krogu. Ob tem pa se lahko pridružimo
blagoslovu jedil na TV EXODUS ob 10. in 14. uri oz. TV SLO ob 15. uri in Radio OGNJIŠČE ob
12. uri. Obisk Božjega groba med 16.30 in 18. uro, velikonočna vigilija ob 18.30

4.4., VELIKA NOČ, praznične sv. maše ob 7.30, 8.45 in 10. uri.
ob 10.uri prenos velikonočne svete maše iz mariborske stolnice (TV SLO)
ob 12.uri prenos papeževega blagoslova Urbi et Orbi (TV SLO, TV EXODUS)
5.4., velikonočni ponedeljek-Emavs, sv. maši ob 7.30 in 10. uri
Glede na spreminjajoče se razmere, smo lepo vabljeni, da spremljamo situacijo, saj se lahko
stvari spremenijo. Na župnijski spletni strani bodo morebitne spremembe objavljene.
NE POZABIMO, DA SE JE POTREBNO ZA OBISK BOGOSLUŽJA PREDHODNO PRIJAVITI!
Hvala za razumevanje.
Na prostoru za tisk vzemite novo številko 'Družine' in 'Ognjišča', 'podobice z molitvijo za
blagoslov velikonočnih jedil, položnice Karitas ter župnijsko glasilo 'Shalom'!

Sv. maše in godovi tega tedna:
28.3.
6. POSTNA
NEDELJA

CVETNA
NEDELJA

7.30
8.45
10.00

+ mama, oče, brat
+ družina Krajnc
+ Zalika in Ivan Mikuš
ter Darinka Orosel

ponedeljek,

29.3.

Bertold,
redovnik

18.30

+ družina Pijavec

torek,

30.3.

Amadej
(Bogoljub)

18.30

+ Ana Jodl

sreda,

31.3.

Kornelija,
mučenka

7.30

+ Zvonka Harič in po namenu

1.4.

Spomin zadnje
večerje

18.30

+ Marjan Korbar

Spomin
Jezusovega
trpljenja in smrti
na križu

18.00

- križev pot

18.30

- obredi velikega petka

15.00

- blagoslov velikonočnih jedil na
daljavo za našo župnijo
+ Zalika in Ivan Mikuš
ter Darinka Orosel
+ družina Medved in Frangež
+ Karl Lamut
+ Helena Jurše Rogelj
in babica Helena

četrtek,

petek,
'strogi post'

2.4.

sobota,

3.4. Jezus v grobu
blagoslov
Velikonočna
velikonočnih jedil
vigilija
4.4.

VELIKA
NOČ

Dan Jezusovega
vstajenja od
mrtvih

18.30
7.30
8.45
10.00

