ZAHVALNA NEDELJA

Ruše, 6.11.2022

Danes obhajamo zahvalno nedeljo, ko se Bogu zahvaljujemo za vse, kar smo
smeli prejeti od darov zemlje ter za naš dušni blagor. Iskrena hvala in Bog povrni
vsakemu za vse, kar dobrega storite za našo župnijo; ob 9. uri srečanje sosednjih
župnij v Selnici ob Dravi, zato v Rušah ob 10. uri ni sv. maše
V torek, 8.11., po sv. maši redna seja ŽPS
V sredo, 9.11., ob 20. uri, Nikodemovi večeri v Mariboru; tema letošnjih
Nikodemovih večerov, ki jih pripravlja Univerzitetna župnija v sodelovanju z
društvom AMOS, je Umetna inteligenca. Na dveh srečanjih 9. in 16. novembra
bomo izvedeli kaj je to umetna inteligenca, zakaj je pomembna umetna
inteligenca in kje jo uporabljamo v vsakdanjem življenju. Zadnje srečanje bo
potekalo na državni praznik, 23.11., na dan Rudolfa Maistra, ko bo srečanje
posvečeno naši domovini, predvsem liku in delu Rudolfa Maistra.
V nedeljo, 13.11., obhajamo Martinovo nedeljo; župnijski praznik v Kamnici, kjer bo
sv. maša ob 10. uri
Na prostoru za tisk vzemite novo številko 'Družine' in 'Ognjišča', 'Marijanski
koledar', župnijsko glasilo 'Shalom', na razpolago je tudi župnijsko glasilo iz
Puščave in Lovrenca!
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