7. NEDELJA MED LETOM

Ruše, 23.2.2020

24.-29.2., zimske počitnice; šolarjem, staršem, učiteljem, katehetom, animatorjem in
vzgojiteljem želimo dobrega oddiha in nabiranja novih moči.
V sredo, 26.2., na pepelnico, začenjamo sveti postni čas. Ta dan je strogi post, ko
se le enkrat do sitega najemo in se vzdržimo mesnih jedi. Pri sv. maši bo obred
pepeljenja, ki je zunanje znamenje naše spokornosti in duhovne poglobitve. Prav tako
bo obred pepeljenja na 1. postno nedeljo po obeh sv. mašah. V postnem času
bomo vsak petek in soboto, pol ure pred sv. mašo, molili križev pot za duhovno
prenovo Cerkve, za dobro duhovno pripravo na praznik Velike noči, ob tem pa bomo
prosili, da bi v tem letu kot kristjani poglobili odnos do sv. zakramentov iz katerih živimo
vero. Molili bomo tudi za naše družine, prvoobhajance, birmance, mlade, za nove
duhovne poklice, kakor tudi za bolnike in trpeče.
To je tudi čas, ko se odločimo za kakšno izmed postnih akcij. Ena izmed priložnosti je
tudi akcija za manj solza '40 dni brez alkohola', 'petkov post', 'več molitve', 'pomoč
bližnjemu',…
V četrtek, 27.2., pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za blagoslov naše
domovine in za mir po svetu, ob 19.30 srečanje skupine 'Nove družine'
Na prostoru za tisk vzemite novo številko 'Družine', 'Ognjišče', položnice Karitas, ter
župnijsko glasilo 'Shalom'

Sv. maše in godovi tega tedna:
23.2.
7. nedelja
med letom

Polikarp,
mučenec

7.30

+ Adolf in Terezija Dolinšek

10.00

+ Franček Šmigoc

ponedeljek,

24.2.

Matija,
apostol

17.00

+ Marija Makoter, Rudolf Petelinc
Vlado Žalik in Štefka Marin

torek,

25.2.

Valburga,
opatinja
PEPELNICA,
začetek
postnega časa
Gabrijel
Žalostne
Matere Božje

17.00

+ Edvard Kojzek

17.00

+ Zvonka Harič

17.00

+ družina Pijavec

Roman,
opat

17.00

+ Franc Kurnik

Prestopni
dan

17.00

+ Obrulovi, Simon Sevšek
in Drago Sep
+ Matilda Pekušek in sorodniki

»pust«

sreda,

26.2.

četrtek,

27.2.

petek,

28.2.

16.30 križev pot

sobota,

29.2.

16.30 križev pot

1.3.
1. POSTNA
NEDELJA

7.30
Albin (Zorko),
škof

10.00

+ Marija Bračko ter sestre Trezika
Ivanka, Tončka in sorodniki

