31. NEDELJA MED LETOM

Ruše, 30.10.2022

Vstopamo v mesec november, ko več razmišljamo o večnem življenju. K temu nas
vabi praznik VSEH SVETIH. Spominjamo se vseh, ki so že pri Bogu v večnosti in naj
bo to 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 1. in 2. novembra, ter na
prejšnjo ali na naslednjo nedeljo, če smo bili pri sv. spovedi in obhajilu ter molimo po
namenu Cerkve in svetega očeta
V torek, 1.11., praznik VSEH SVETIH; spomin na vse, ki že uživajo blaženost v
nebesih; ob 14. uri na pokopališču sv. maša, molitve za rajne in pokropitev
grobov
V sredo, 2.11.., spomin vseh vernih rajnih; dan molitve za vse, ki so še na poti v
večnost, ob 9. uri obhajamo sv. mašo na pokopališču
3.-5.11., obhajamo prvi četrtek, petek in soboto; obisk bolnikov na domu, pred sv.
mašo lepo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim
6.11., ZAHVALNA IN BRATOVSKA NEDELJA, ob 9. uri srečanje sosednjih župnij v
Selnici ob Dravi, zato v Rušah ob 10. uri ni sv. maše
Na prostoru za tisk vzemite novo številko 'Družine' in 'Ognjišča' ter župnijsko glasilo
'Shalom', na razpolago je tudi župnijsko glasilo iz Puščave in Lovrenca!

Sv. maše in godovi tega tedna:
30.10.
ŽEGNANJSKA
NEDELJA
ponedeljek,

31.10.

Marcel,
mučenec
Bolfenk,
škof

7.30

+ Alojz in Amalija Altenbaher

10.00

+ Alojz, Karolina
in Marjan Repolusk

18.30

+ Matej, Marija, Ludvik,
Alojz in Janez Zagomilšek
+ Franc, Ivan in Božena Švajger
+ Ivan in Zalika Mikuš
ter Darinka Orosel pokopališče
+ Rado Repolusk in Lothar Trilop

7.30
14.00

torek,

1.11.

VSI SVETI

sreda,

2.11.

Spomin vseh
vernih rajnih

9.00

+ Igor, Marica in Terezija Jug
pokopališče

četrtek,

3.11.

18.30

+ Marija Makoter ter sestri
Anica in Štefka

petek,

4.11.

Viktorin Ptujski,
škof
Karel
Boromejski,
škof

18.30

+ Marijan in Terezija Oblonšek

sobota,

5.11.

Zaharija
in Elizabeta

18.30

+ Regina Obrul

7.30

- za farane in dobrotnike župnije

6.11.
ZAHVALNA
NEDELJA

Bratovska
nedelja

Srečanje sosednjih župnij
v Selnici ob Dravi

