1. POSTNA NEDELJA

Ruše, 1.3.2020

Danes obhajamo prvo postno nedeljo; po obeh sv. mašah obred pepeljenja, kot
znamenje vstopa v postni čas, naše spokornosti in duhovne priprave na praznovanje
Velike noči
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 '40 dni brez alkohola', 'petkov post', 'več molitve', 'pomoč bližnjemu',…
6.3., obhajamo prvi petek; dopoldne obisk bolnikov na domu, pred sv. mašo molitev
križevega pota za mir na svetu ter dušno in telesno zdrvje
V soboto, 7.3., ob 9.30 v mariborski stolnici Plenum Nadškofijske karitas
ob 18. uri križev pot, pri katerem sodeluje ŽPS
ob 19. uri srečanje Frančiškove družine
Z jutrišnjim dnem bodo večerne sv. maše ob 18.30
Na prostoru za tisk vzemite novo številko 'Družine', 'Ognjišče', položnice Karitas, ter
župnijsko glasilo 'Shalom'

Sv. maše in godovi tega tedna:
1.3.
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Albin (Zorko),
škof

7.30

+ Matilda Pekušek in sorodniki

10.00

+ Marija Bračko ter sestre Trezika
Ivanka, Tončka in brat Jože

ponedeljek,

2.3.

Neža Praška,
klarisa, opatinja

18.30

+ Sonja Ditmajer

torek,

3.3.

Kunigunda,
kraljica

18.30

+ Franci Grušovnik

sreda,

4.3.

Kazimir,
kraljevič,

7.30

+ Janko Božac

četrtek,

5.3.

Hadrijan,
mučenec

18.30

+ Jože Jeseničnik

petek,

6.3.

18.30

+ Stanko Jert, Franc in Zdravko
Ropič ter Ljubica Košat

18.30

+ Jože Jurko

7.30

+ teti Ana in Marija Repolusk-Zrnc

10.00

+ Jože Skuhala
+ Viktor Dežman

Fridolin,
18.00 križev pot
opat
Perpetua in
sobota,
7.3.
Felicita,
18.00 križev pot
mučenki
8.3.
Janez od Boga,
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Blaženka,
mučenka

