6. VELIKONOČNA NEDELJA

Ruše, 17.5.2020

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
Pred nami je teden molitve in prošenj ter naših namenov;
V ponedeljek, torek in sredo,18.-20.5., obhajamo prošnje dneve, ki so trije dnevi pred
Vnebohodom, ko prosimo za blagoslov njiv, polj, travnikov, za blagoslov človeškega
dela, za odvrnitev naravnih nesreč oz. varstvo pred naravnimi ujmami, za odvrnitev
vojske, kuge, vsakršnega zla in drugih stisk ter prosimo za primerno vreme in za dobro
letino.
V četrtek, 21.5., praznik Gospodovega vnebohoda; pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim
za Božje varstvo in po namenih
V petek, 22.5., začetek binkoštne devetdnevnice; prosimo Svetega Duha za pravo pot ter
resnico v življenju in delu
V soboto, 23.5., ob 17. uri, obhajamo sv. mašo pri kapeli Marije Pomočnice kristjanov v
Logu; v primeru slabega vremena bo sv. maša v Rušah ob 18.30
V nedeljo, 24.5., praznik Marije Pomočnice kristjanov; ob tej priložnosti bomo sv. mašo ob
10. uri obhajali po naših namenih, zato lahko v tednu, ki je pred nami, sporočite svoj namen in
ga bomo z veseljem vključili v skupno tedensko molitev in nedeljsko sv. mašo
Na prostoru za tisk vzemite novo številko 'Družine' in 'Ognjišča' ter župnijsko glasilo 'Shalom'!
Sv. Marija, zdravje bolnikov in pomoč kristjanov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
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