5. VELIKONOČNA NEDELJA

Ruše, 10.5.2020

Nadaljujemo z obhajanjem sv. maš v naši župnijski cerkvi in sicer se svetih maš
lahko udeležujejo le zdravi verniki, ki morajo nositi zaščitno masko ter si pri vhodu
razkužiti roke. V cerkvah bomo ohranjali razdaljo 1,5 metra in prejemali sv. obhajilo
samo na roke
Danes ob 15. uri, lepo vabljeni k sv. maši v cerkev na Smolniku
Visoki odbor, v skladu s cilji Dokumenta o človeškem bratstvu, predlaga, naj bo
14. maj dan molitve, posta in prošnje za človeštvo ter vabi vse verske voditelje ter
osebe po vsem svetu, naj odgovorijo na to človekoljubno povabilo ter se enoglasno
obrnejo na Boga, da bi obvaroval človeštvo, mu pomagal premagati pandemijo,
ponovno vzpostavil varnost, stabilnost, zdravje in blaginjo ter napravil naš svet, po
koncu pandemije, bolj človeški in bratski. Zato bo v četrtek ob 18. uri molitev pred
Najsvetejšim v ta namen
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. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
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