ANGELSKA NEDELJA

Ruše, 6.9.2020

8.-13.9., obhajamo naš župnijski praznik »Ruška nedelja«. Vabljeni smo, da se na to praznovanje
duhovno pripravimo tudi z obhajanjem zakramenta sv. spovedi. Za lepo praznovanje želimo okrasiti našo
cerkev, zato lepo prosimo za cvetje, ki ga prinesete v četrtek do sv. maše; v sredo bomo čistili cerkev.
V torek, 8.9., obhajamo praznik Marijinega rojstva; ob 18. uri molitvena ura in molitev litanij Matere
Božje pred Najsvetejšim ter obhajanje sv. maše
Četrtek, 10.9.; 18.00 – molitev pred Najsvetejšim in sv. maša za blagoslov župnijskega praznika,
naše župnije in kraja, v katerem živimo
19.00 – pogovorni večer ob knjigi 'Naši duhovniki in njihova dela'
V okviru predstavitve knjige se bomo, ob vstopu v 30. obletnico smrti, posebej spomnili dolgoletnega
župnika VILJEMA JEVŠNIKARJA
Sobota, 12.9.; 18.00 – dekanijsko srečanje ter molitev pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice in
blagoslov v novem šolskem in veroučnem letu
19.00 - sv. maša in prošnja procesija z Marijinim kipom za blagoslov v družinah, še posebej
za tiste zakonce, ki ne morejo imeti otrok
Nedelja, 13.9.; 7.30 - sv. maša, priložnost za sv. spoved
10.00 - slovesna sv. maša, priložnost za sv. spoved
Začetek verouka bo v ponedeljek, 14. septembra; urnik je objavljen na oglasni deski in na spletni
strani župnije Ruše s 1. septembrom
Na prostoru za tisk vzemite novo številko 'Družine' in 'Ognjišča', položnice Karitas za pomoč
šolarjem in človeku v stiski', ter župnijsko glasilo 'Shalom'!
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+ Janko Potočnik
+ Janko, Marija, Matija in Alenka
Glazer, Marja Zazula ter
Frančiška in Vinko Polenik

+ Darinka Orosel
+ Ivan in Zalika Mikuš
+ Jože Kepnik
+ Anton Pigner, družina Uršej,
družina Oberč ter Katka
+ Franc Hartman
+ Ivan in Marija Rotovnik

