Ruše, 28.6.2020

13. NEDELJA MED LETOM

V ponedeljek, 29.6., ob prazniku apostolov Petra in Pavla pred sv. mašo molitev
pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice in blagoslov v družinah
2.‒4. 7., obhajamo prvi četrtek, petek in soboto; dopoldne obisk bolnikov na domu;
pred sv. mašo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim za duhovne poklice in obnovitvi
posvetitve Jezusovemu in Marijinemu srcu; v petek obhajamo tudi praznik sv.
Tomaža, ko še posebej prosimo za dar vere
5.7., SMOLNIŠKA NEDELJA, nedelja Slovencev po svetu in praznik slovanskih
apostolov sv. Cirila in Metoda; ob 10. uri sv. maša na Smolniku, nato procesija z
Najsvetejšim in prošnja za blagoslov ljudi in kraja; ta dan molimo za naše rojake in drug
za drugega
V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, 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. Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred

morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore
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.

Sv. maše in godovi tega tedna:
28.6.
13. nedelja
med letom

Irenej Lojolski,
škof

7.30

+ Marija Petrič in družina Petrič

10.00

+ Janez in Marija Robnik

ponedeljek,

29.6.

Peter in Pavel,
apostola

18.30

+ Jeni Pavel

torek,

30.6.

18.30

+ Zvonka Harič

sreda,

1.7.

Prvi mučenci
Rimske cerkve
Estera,
svetopisemska
žena

7.30

+ starši Trstenjak

četrtek,

2.7.

Ptujskogorska
Mati Božja

18.30

+ Alojz in Marijan Repolusk
ter Jožica Germič

3.7.

Tomaž,
apostol

18.30

- po namenu

4.7.

Urh (Uroš),
škof
Nedelja
Slovencev
po svetu

18.30

+ družina Zavec in Vuk

7.30

+ družina Ogrizek

10.00

+ Drago Jurše

prvi četrtek

petek,
prvi petek

sobota,
prva sobota

5.7.
Ciril in Metod,
slovanska apostola

Smolnik

