MISIJONSKA NEDELJA

Ruše, 18.10.2020

V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so
do nadaljnjega odpovedane vse svete maše; duhovniki darujemo svete maše vsak
dan po sprejetih-dogovorjenih namenih, vendar zasebno.
V tem času lahko svete maše spremljamo preko radija in televizije:
TV Exodus - vsak dan ob 12.00 (ponovitve 6.00, 18.00 in 24.00)
Ognjišče - vsak delavnik ob 19.00 in v nedeljo ob 10.00
V nedeljo ob 10.00 - TV Slovenija, program ARS in Ognjišče
V tem času bo naša cerkev odprta ob nedeljah med 8. in 9. uro, ko smo lepo
vabljeni k molitvi pred Najsvetejše za naš skupni blagor ter dušno in telesno
zdravje. Možnost prejema sv. obhajila bo pred sklepnim blagoslovom.
Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset (10) vernikov, ki upoštevajo določila za
preprečevanje epidemije.
VEROUK DO NADALJNJEGA POTEKA NA DALJAVO
Danes obhajamo praznik sv. Luka in misijonsko nedeljo; še posebej se
spominjamo vseh, ki svoje življenje in delo namenjajo potrebnim pomoči za dušni in
telesni blagor; vaš dar pri sv. mašah je namenjen za misijone
Obhajamo mesec rožnega venca, zato lepo vabljeni k molitvi za naš skupni blagor;
ker v teh dneh veliko ljudi potrebuje podporo in pomoč, zato s skupnimi močmi prosimo
za blagoslov ter dušno in telesno zdravje

Maše in godovi tega tedna:
18.10.
Misijonska
nedelja

Luka,
evangelist

+ Zalika in Ivan Mikuš
ter Darinka Orosel
+ Zdenka Berglez

Obletnica
posvetitve
MB stolnice

+ družina Obrul in Sevšek,
Drago Sep in za zdravje

ponedeljek,

19.10.

torek,

20.10.

b.sl.
Anton Strle

sreda,

21.10.

Uršula,
devica

četrtek,

22.10.

petek,

23.10.

Janez Pavel II.,
papež
Janez
Kapistran,
duhovnik

sobota,

24.10.

25.10.
Žegnanjska
nedelja

Anton Marija
Claret, škof
Dan
suverenosti

+ Marija Podlesek
+ sorodniki Marčič in Roj
+ družina Klančnik
+ Tilčka in Gerhard Štern
+ Vinko Caf
+ Matej, Marija, Ludvik,
Alojz in Janez Zagomilšek
+ Katica in Stanko Tinauer
+ Bojan Kladnik

