Ruše, 11.4.2021

BELA NEDELJA

Danes obhajamo belo nedeljo, nedeljo Božjega usmiljenja in zaključek
devetdnevnice Božjega usmiljenja; še naprej smo lepo vabljeni, da namenimo molitev s
prošnjo za Božje usmiljenje; priporočimo 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
S ponedeljkom, 12.4.2021, ponovno uvajamo bogoslužje (lahko pridemo k sv.
maši); Glede na predpise je v naši župnijski cerkvi lahko hkrati 15 oseb oz. družin ali
članov istega gospodinjstva. V cerkev prihajamo samo zdravi. Vsak, ki stopi v
cerkev, je sam odgovoren za svoje zdravje in disciplino. Maska je obvezna, razdalja
med verniki (razen iz iste družine) je minimalno 1,5 metra. Pred in po sv. maši ni
dovoljeno druženje v cerkvi ali na prostoru pred cerkvijo. Za sv. obhajilo ostanemo
na svojih mestih in duhovniku nakažemo, da želimo prejeti sv. obhajilo. Med
bogoslužjem trenutno ni skupnega petja. Za obisk sv. maše ob nedeljah je potrebno
prej napovedati svoj prihod. Po navodilih lahko namesto v nedeljo obiščemo
sv. mašo med tednom.
V četrtek, 15.4., pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za dar dušnega in
telesnega zdravja ter mir na svetu
Verouk še naprej poteka na daljavo!!!
Na prostoru za tisk vzemite velikonočno številko 'Družine' in 'Ognjišča', položnice
Karitas ter župnijsko glasilo 'Shalom

Sv. maše in godovi tega tedna:
11.4.
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Nedelja
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usmiljenja

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

ponedeljek,

12.4.

Zenon Veronski,
škof

18.30

+ Martin Repolusk

torek,

13.4.

Martin I.,
papež

18.30

+ Franc in Robi Voh,
starši Veselič in Sedminek

sreda,

14.4.

Lidvina,
devica

7.30

+ Vinko Kmetič in sorodniki

četrtek,

15.4.

Helena Alzaška,
kneginja

18.30

+ Vincenc in Pavel Zajfrid

petek,

16.4.

Bernardka
Lurška, devica

18.30

+ Terezija Oblonšek

sobota,

17.4.

Rudolf,
mučenec

18.30

+ Ivan in Marta Zlodej

7.30

+ Vida Urleb

10.00

+ Marica Repolusk

18.4.
3. velikonočna
nedelja

Evzebij,
škof

