Ruše, 5.4.2020

CVETNA NEDELJA

Danes obhajamo Cvetno nedeljo; kljub temu, da se ne bomo srečali v naši župnijski cerkvi,
doma pripravimo presmece in drugo zelenje, ki ga blagoslovimo z blagoslovljeno vodo.
V Rušah sv. maša ob 10. uri, ob 15 uri Dekanijski križev pot, ki ga lahko spremljamo na
www.bazilika.info
9.-11.4., bogoslužje velikonočnega tridnevja:
- v četrtek ob 18. uri spomin zadnje večerje
- v petek ob 15. uri molitev žalostnega dela rožnega venca in križev pot (tudi Radio Ognjišče)
ob 18. uri obredi spomina Jezusovega trpljenja in smrti na križu
križev pot papeža Frančiška (TV SLO 1 zvečer)
- sobota; kljub temu, da se ne bomo srečali v naši župnijski cerkvi ali kapeli, doma pripravimo
velikonočna jedila; blagoslov velikonočnih jedil bo ob 15. uri, obhajanje velikonočne
vigilije bo ob 20. uri. Lahko se udeležimo televizijskega prenosa blagoslova velikonočnih jedil
iz mariborske stolnice, ki bo na TV SLO1 predvidoma ob 15. uri in na TV SLO2 ob 17.30.
12.4., VELIKA NOČ
ob 7.30 se oglasi župnijski zvon kot vabilo k zajtrku in v znamenje velikonočnega praznika
ob 10. uri prenos velikonočne svete maše iz mariborske stolnice (TV SLO 2)
v znamenje duhovne povezanosti velikonočna sveta maša v Rušah ob 10. uri
ob 11.35, prenos nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO1)
ob 12. uri, prenos papeževega blagoslova Urbi et Orbi (TV SLO1)
Na Veliki petek je strogi post, ko se vzdržimo mesnih jedi

Sv. maše in godovi tega tedna:
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