VELIKA NOČ

Ruše, 4.4.2021

Danes praznujemo naš največji praznik - dan Jezusovega vstajenja od mrtvih. Kljub
temu, da velikonočne praznike obhajamo doma, dovolite, da se iskreno zahvalim vsem
župljanom in ljudem dobre volje za dobre želje in povezanost v teh dneh; vse v upanju in
veri, da dobro vedno zmaguje in življenje premaga smrt. Naj se velikonočno bogoslužje in
slavje, ki ga v povezanosti z vami obhajam v župnijski kapeli in cerkvi nadaljuje doma in
našem osebnem življenju
Jutri obhajamo velikonočni ponedeljek; letos se bomo v dobri želji podali v Emavs,
kar pomeni, da v molitvi obiščemo sorodnike, prijatelje in znance ter se v duhu
poveselimo ter oznanimo velikonočno novico, da je Jezus vstal in živi!
V tednu, ki je pred nami, bomo namenili več časa molitvi s prošnjo za Božje usmiljenje;
priporočili bomo še posebej naše zdravstvene delavce, bolnike, trpeče, ne pozabimo na
naše družine, župnijo, domovino in ves svet s skupno prošnjo za zdravje, blagoslov in vse
dobro
V četrtek, med 18. in 19. uro, v župnijski cerkvi, priložnost za osebno molitev, prejem
zakramenta sv. spovedi sv. obhajila
19.4., obhajamo Belo nedeljo, nedeljo Božjega usmiljenja in zaključek devetdnevnice
Božjega usmiljenja; med 9. in 10. uro, v župnijski cerkvi, priložnost za osebno molitev,
prejem zakramenta sv. spovedi sv. obhajila
Tudi v tem tednu bomo duhovniki obhajali sv. maša brez ljudstva, vabljeni smo, da doma
bogoslužja spremljamo preko medijev

Sv. maše in godovi tega tedna:
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ponedeljek,

5.4.

»Emavs«

Velikonočni
ponedeljek

+ družina Frangež in Medved
+ Karl Lamut
+ Helena Rogelj Jurše
in babica Helena
- za farane in blagoslov župnije
+ Milan in Tončka Vernik

torek,

6.4.

Irenej
iz Srema

+ Franc Hartman

sreda,

7.4.

Janez
de la Sale

+ Branko in Štefka Goljup
ter Branka Lončarević

četrtek,

8.4.

Dionizij,
škof

+ Ivan in Vasja Bačun
ter starši Pliberšek

petek,

9.4.

Maksim,
škof

+ Mirko, Jožica in Franci Kotnik
ter Zvonka Harič

sobota,

10.4.

Ezekiel,
škof
Nedelja
Božjega
usmiljenja

11.4.
BELA
NEDELJA

+ Marija Možič in Marjan Grajfoner
+ Dejan Toplak in babica
Antonija Hiter
- za zdravo nosečnost, srečen
porod in po namenu

