Ruše in Puščava, 21.11.2021

34. NEDELJA MED LETOM

Danes obhajamo praznik Kristusa kralja in zaključujemo cerkveno leto; obenem že obhajamo
god sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe. Bog lonaj vsem, ki lepšate bogoslužje s
petjem in glasbo
Vstopamo v 'Teden Karitas' pod geslom »Srce, ki sprejema«; vabljeni smo, da se v tem
tednu spomnimo, molimo in pomagamo po svojih močeh vsem, ki potrebujemo materialno in
duhovno pomoč. Sveta maša na Ponikvi bo v sredo, 24. 11. 2021 ob 13:30 z neposrednim
prenosom preko TV Golica in RTS Maribor ter tudi preko spleta. Sv. mašo bodo oblikovali
sodelavci Karitas, namenjena bo vsem ljudem v stiski, v tem tednu pa tudi vsem bolnim,
njihovim svojcem in zdravstvenim delavcem. Naj nam bo v spodbudo tudi koncert 'Klic
dobrote', ki ga bomo lahko spremljali v sredo, 24.11., ob 20. uri na Tv Slo 1 in po valovih
radia Ognjišče
28.11., 1. ADVENTNA NEDELJA; začetek duhovne priprave na praznik Jezusovega
rojstva, pri sv. mašah blagoslov adventnih venčkov!
Na prostoru za tisk vzemite novo številko 'Družine' in 'Ognjišča' položnice Karitas,
'Marijanski koledar' in 'Pratiko' ter župnijsko glasilo 'Shalom'!
Za obisk bogoslužja je do nadaljnjega obvezen PCT in osebni dokument. Prosimo vas,
da imate vedno oboje pri sebi. V bogoslužnem prostoru je obvezno nošenje zaščitne
maske in razdalja 1.5 metra.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas, Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi
za nas, Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Sv. maše in godovi tega tedna:
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KRISTUS
KRALJ
VESOLJSTVA

7.30
8.30
10.00

+ Ivan in Zalika Mikuš ter Darinka Orosel
+ Alfonz Franc Napotnik
Puščava
+ Matej, Marija, Ludvik, Alojz
in Janez Zagomilšek

ponedeljek,

22.11.
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+ Ivan in Marija Rotovnik in za zdravje
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