Ruše, 25.4.2021

4. VELIKONOČNA NEDELJA

Danes obhajamo nedeljo dobrega pastirja, nedeljo duhovnih poklicev in molitveni dan za
svetost, stanovitnost ter blagoslov v naših družinah; k temu nas tudi spodbuja geslo,
ki pravi: »PRIPADAJ, IŠČI IN SE ODLOČI«
Danes obhajamo praznik sv. Marka; še posebej prosimo za dar vsakdanjega kruha in za
blagoslov vrtov, polj, travnikov, vinogradov, gozdov,…, ter da nas Gospod obvaruje vsakršnega
zla in vsega hudega
V ponedeljek, 26.4., obhajamo praznik Marije Matere dobrega sveta; ta dan se še posebej
zatekamo k nebeški Materi Mariji po dober nasvet in prave odločitve v življenju
V torek in sredo obhajamo sv. mašo zjutraj ob 7.30
V četrtek, 29.4., pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice,
blagoslov v družinah, za dar dušnega in telesnega zdravja ter mir na svetu
V soboto, 1.5., obhajamo praznik Jožefa Delavca; ta dan še posebej prosimo za posvetitev
in blagoslov pri našem delu
V nedeljo, 2.5., obhajamo Florijanovo nedeljo; ta dan še posebej prosimo za blagoslov
gasilk in gasilcev, njihovega poslanstva, opreme in vozil.
Na prostoru za tisk vzemite novo številko 'Družine' in 'Ognjišča', položnice Karitas ter
župnijsko glasilo 'Shalom

Sv. maše in godovi tega tedna:
25.4.
Nedelja
Dobrega pastirja

Sv. Marko,
evangelist

7.30

+ Stanko Kreiner

10.00

+ Silva in starši Reisman

ponedeljek,

26.4.

Marija, Mati
dobrega sveta

18.30

+ Jurij Rebernak in Anica Seršen

torek,

27.4.

Cita,
dekla

7.30

- v zahvalo, za zdravje
in blagoslov v družini Šauperl

sreda,

28.4.

7.30

+ Borut Tukanj

četrtek,

29.4.

Peter Chanel,
duhovnik
Katarina
Sienska,
devica

18.30

+ Nada Brunčič

molitev pred Najsvetejšim

petek,

sobota,

30.4.

Pij V.,
papež

18.30

+ Milan in Zinka Trstenjak

1.5.

Jožef
Delavec

18.30

+ Danilo Gerželj

7.30

+ Ivana in Ivan Lešnik ter RMB v
zahvalo in priprošnjo za zdravje
+ babica Jelica, deda Stanko in
babica Hanka
+ Franc Jodl

praznik dela

2.5.
5. velikonočna
nedelja

Atanazij,
cerkveni učitelj

8.45
10.00

