VSI SVETI

Ruše, 1.11.2020

Danes vstopamo v mesec november, ko več razmišljamo o večnem življenju. K temu
nas vabi praznik VSEH SVETIH. Spominjamo se vseh, ki so že pri Bogu v večnosti in
naj bo to znamenje našega upanja in vere, da bomo tudi mi nekoč živeli v večnosti.
Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk
pokopališča in molitev za rajne. Prav tako je mogoče odpustek prejeti 1. in 2.
novembra, ter na prejšnjo ali na naslednjo nedeljo, če smo bili pri sv. spovedi in
obhajilu ter molimo po namenu svetega očeta.
Slovenski škofje vabijo vse katoličane in druge, da v petek, 6. novembra, molimo in se
postimo za prenehanje epidemije. Izkušnja vere nas uči, da so naši predniki na velike
preizkušnje vedno odgovarjali z ljubeznijo do bolnikov in poglobitvijo vere. Škofje zato
vabijo k molitvi in postu z namenom prenehanja epidemije, solidarnosti z bolniki in
njihovimi družinami ter v znamenje podpore zdravstvenim delavcem pri premagovanju
te bolezni. Prav tako bo omenjeni dan namenjen osebni poživitvi vere ter spreobrnjenja.
Verniki lahko v ta namen molijo Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa
COVID-19
Več na spletni strani: www.Katoliška cerkev oz. Slovenska škofovska konferenca
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+ Helena Jurše Rogelj
+ Boris Orlačnik in starši
+ Štafka Šart in Jože Zorman
+ Franc in Jožica Jurič
+ Marta Zlodej
+ Branko in Štefka Gorjup
+ Branka Lončarević
+ družina Vicman, Muc, Žnidarič in Žižek
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+ Franci Grušovnik
+ Franček in Agica Šmigoc
+ Ivan in Marija Rotovnik
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