VELIKA NOČ

Ruše, 12.4.2020

Danes praznujemo naš največji praznik - dan Jezusovega vstajenja od mrtvih. Kljub
temu, da se ne moremo srečati v cerkvi in velikonočne praznike obhajamo doma, dovolite,
da se iskreno zahvalim vsem župljanom in ljudem dobre volje za dobre želje in povezanost
v teh dneh; vse v upanju in veri, da dobro vedno zmaguje in življenje premaga smrt. Naj se
velikonočno bogoslužje in slavje, ki ga v povezanosti z vami obhajam v župnijski kapeli in
cerkvi nadaljuje doma in našem osebnem življenju
Jutri obhajamo velikonočni ponedeljek; letos se bomo v dobri želji podali v Emavs,
kar pomeni, da v molitvi obiščemo sorodnike, prijatelje in znance ter se v duhu
poveselimo ter oznanimo velikonočno novico, da je Jezus vstal in živi!
V tednu, ki je pred nami, bomo namenili več časa molitvi s prošnjo za Božje usmiljenje;
priporočili bomo še posebej naše zdravstvene delavce, bolnike, trpeče, ne pozabimo na
naše družine, župnijo, domovino in ves svet s skupno prošnjo za zdravje, blagoslov in vse
dobro
19.4., obhajamo belo nedeljo, nedeljo Božjega usmiljenja in zaključek devetdnevnice
Božjega usmiljenja
Vsi, ki bi želeli darovati za pomoč prizadetim ob epidemiji, lahko pošljemo SMS
sporočilo z vsebino KARITAS5 NA 1919 in na ta način darujemo 5€. Zbrana sredstva
bodo namenjena ljudem, ki redno potrebujejo pomoč in tistim, ki so se zaradi epidemije na
novo znašli v stiski. Podrobnosti o akciji: https://www.karitas.si/akcije/pomagajmo-preziveti/

Sv. maše in godovi tega tedna:
12.4.
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ponedeljek,

Dan Jezusovega
vstajenja od
mrtvih

+ Rado Robič ter starši

10.00

Robič in Holcman
+ Vincenc Zajfrid

13.4.

Velikonočni
ponedeljek

torek,

14.4.

Lidvina,
devica

sreda,

15.4. Helena Alzaška,
kneginja
Bernardka
16.4.
Lurška,
devica
Simon
17.4.
Barsabejski,
mučenec

+ Anica Plohl

18.4.

+ Dušanka in starši Posavec

»Emavs«

četrtek,
petek,
sobota,
19.4.
BELA
NEDELJA

Evzebij,
škof
Nedelja
Božjega
usmiljenja

+ starši Mihajlo in Ivanka Malašič
+ Vida Urleb

+ Branko in Štefka Gorjup
ter Branka Lončarević
+ Robi in Franc Voh
ter Marjan Grajfoner

+ Jože Kepnik
+ Srečko Zafošnik ter Marija
in starši Jevšenak

