Ruše in Puščava, 24.10.2021

MISIJONSKA NEDELJA

Geslo letošnje Misijonske nedelje je vzeto iz Apostolskih del in se glasi: »Ne
moreva, da ne bi govorila o tem, kar sva videla in slišala« (Apd 4,20). Te besede
sta izgovorila apostola Peter in Janez, ko sta se morala zagovarjati pred vélikim zborom
(prim. Apd 4,1-22). In to samo zato, ker sta v templju oznanjala, da je odrešitev samo v
Jezusu Kristusu (prim. Apd 3,11-26).
V teh dneh vstopamo v mesec november, ko razmišljamo o večnem življenju. K temu
nas vabi praznik VSEH SVETIH. Spominjamo se vseh, ki so že pri Bogu v večnosti.
Obiskali bomo grobove naših sorodnikov, prijateljev in znancev. To naj bo znamenje
našega upanja in vere, da bomo tudi mi nekoč živeli v večnosti. Cerkev naklanja v
prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk pokopališča in molitev za
rajne. Prav tako je mogoče odpustek prejeti v vseh cerkvah in javnih kapelah 1. in 2.
novembra, ter na prejšnjo ali na naslednjo nedeljo, če smo bili pri sv. spovedi in
obhajilu ter molimo po namenu svetega očeta.
Na prostoru za tisk vzemite novo številko 'Družine' in 'Ognjišča', 'info zloženke o
filmu bl. škofa Slomška', 'info zloženke o obnovitvenih delih mariborske stolnice',
podobice z molitvijo o Sinodi ter župnijsko glasilo 'Shalom'!

Sv. maše in godovi tega tedna:
24.10.
MISIJONSKA
NEDELJA

Anton Maria
Klaret,
škof

7.30
8.30

10.00
ponedeljek,

25.10.

torek,

26.10.

sreda,

27.10.

četrtek,

28.10.

molitev pred Najsvetejšim

+ Robi in Štefan Puklavec
+ starši Lampreht in Šlaus
+ Tončka Karničnik
+ Primož Osovnikar
Puščava
+ Drago in Zvonka Harič ter Strnadovi

Dan
suverenosti
Lucijan in
Marcijan,
mučenca

17.00

+ Matej, Marija, Ludvik,
Alojz in Janez Zagomilšek

17.00

+ Marica Stegne

Sabina Avilska,
mučenka

7.30

+ Alojz in Karolina Repolusk

Simon in Juda
Tadej, apostola

17.00
18.00

+ Ivan in Marija Razdevšek
+ Marko Pušnik
- v zahvalo Mariji za dobrotljivost
Puščava

petek,

29.10.

Linda,
devica

17.00

+ Jože Bezjak
+ Franc in Marija Umek

sobota,

30.10.

Marcel,
mučenec

17.00

+ Ivan in Marija Zlodej
- za blagoslov novega življenja

31.10.
ŽEGNANJSKA
NEDELJA

Volfgang
Bolfenk,
škof

7.30
8.30

10.00

+ Ivica in Ivan Lešnik
+ Teodora Brezovnik
+ starši Konečnik in otroci
+ Slavko Kušer
- za zdravje in blagoslov
nečaka Jakoba
+ Matej, Marija, Ludvik,
Alojz in Janez Zagomilšek

Puščava

