RUŠKA NEDELJA

Ruše in Puščava, 12.9.2021

Ob sklepu slovesnega bogoslužja se lepo zahvaljujem g. nadškofu Alojziju, duhovnikom
in vsem sodelavcem pri današnjem bogoslužju, kakor tudi v drugih dneh praznovanja
našega župnijskega praznika. Hvala za vaše darove, vsem, ki skrbite za krašenje in
urejenost naše cerkve ter njene okolice ter vsem, ki radi priromate in molite za naš kraj
in našo župnijo. Prosimo, naj dobri Bog na priprošnjo Matere Božje in blaženega škofa
Slomška blagoslavlja našo prihodnost!
V četrtek, 16.9., bo v Rušah duhovno srečanje ob »Križu mladih«, ko bomo še
posebej molili in prosili za blagoslov življenjske poti mladih ljudi; ob 17.30 molitev, sledi
sv. maša pri kateri sodeluje družinski pevski zbor
Začetek verouka bo v ponedeljek, 13. septembra; urnik je objavljen na oglasni
deski in na spletni strani župnije Ruše
Na prostoru za tisk vzemite novo številko 'Družine' in 'Ognjišča', položnice Karitas
za pomoč šolarjem in človeku v stiski' ter župnijsko glasilo 'Shalom'!
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+ Štefan in Robi Puklavec
+ Marko Pušnik
Puščava
+ Anton Pigner, družina Uršej
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+ Ivan in Marija Rotovnik
ter za zdravje
+ Valter in Marija Oprešnik
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Puščava

+ Ivan Rozman in družina Repolusk

