3. POSTNA NEDELJA

Ruše, 7.3.2021

10.-18.3., lepo vabljeni k POSTNI DUHOVNI OBNOVI IN DEVETDNEVNICI na čast
sv. Jožefu; v tem času, poleg osebne molitve in udeležbe pri sv. maši, lahko
spremljamo duhovni program po Tv Exodus in sicer med 18. in 21. uro.
Program »devetdnevnice« je na klopeh, prostoru za tisk in na
spletni strani Župnije Ruše .
V četrtek, 11.3., je molitev pred Najsvetejšim ob 16.30, sv. maša ob 17. uri
V postnem času bomo vsak petek in soboto, pol ure pred sv. mašo, molili križev
pot za duhovno prenovo Cerkve, za dobro duhovno pripravo na praznik Velike noči, ob
tem pa bomo prosili, da bi v tem letu kot kristjani poglobili odnos do sv. zakramentov iz
katerih živimo vero. Molili bomo tudi za naše družine, prvoobhajance, birmance, mlade,
za nove duhovne poklice, kakor tudi za bolnike in trpeče ter da bi se epidemija končala.
To je tudi čas, ko se odločimo za kakšno izmed postnih akcij. Ena izmed priložnosti je
tudi akcija '40 dni brez alkohola', 'petkov post', 'več molitve', 'pomoč bližnjemu',…
Verouk in srečanja pastoralnih skupin še naprej potekajo na daljavo!!!
Na prostoru za tisk vzemite novo številko 'Družine' in 'Ognjišča', 'podobice za postni
čas', položnice Karitas ter župnijsko glasilo 'Shalom'!

Sv. maše in godovi tega tedna:
7.3.
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7.30

+ Stanko Krainer

10.00

+ Stanko Jert, Franc in Zdravko
Ropič ter Ljubica Košat

Janez od Boga,
redovnik
Frančiška
Rimska,
redovnica

18.30

+ družina Arnuš in Muršak

18.30

+ Tone in Erika Štritof

Perpetua in
Felicita,
mučenki

ponedeljek,

8.3.

torek,

9.3.

sreda,

10.3.

40. mučencev

7.30

- za rajne, v zahvalo in za zdravje

četrtek,

11.3.

Sofronij,
škof

17.00

+ Marija in Ivan Rotovnik

Gregorjevo

18.30

+ Križovnikovi in babica Julka

Kristina,
mučenka

18.30

+ Janez in Vida Šmon

18.00 križev pot

14.3.
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7.30
Papeška
nedelja

+ Marijanka, Emerik, Jure
in družina Lopič
+ starši Viktor in Danica Remšak

molitev pred Najsvetejšim

petek,

12.3.

18.00 križev pot

sobota,

13.3.

10.00

