3. VELIKONOČNA NEDELJA

Ruše, 30.4.2017

30.4.-7.5., teden molitve za duhovne poklic; namen molitvenega tedna je pomagati tistim, ki
jih Bog kliče v duhovniško ali redovniško službo, da bi zmogli velikodušno odgovoriti na ta klic
ter spodbujati občestva k molitvi za nove duhovne poklice.
V ponedeljek, 1.5., začetek ŠMARNIC; šmarnice bodo med tednom ob 18.30, v nedeljo ob
10. uri. Starši in veroučenci, lepo vabljeni!
V sredo, 3.5., ob 17.30 pastoralni obisk nadškofa in srečanje birmancev, staršev in
botrov, z nami bodo tudi romarji iz Marburga, člani Kolpingovega socialnega združenja
V četrtek, 4.5., ob 17. uri duhovna priprava ob slovesnosti sv. birme za birmance, starše
in botre
5.5.., prvi petek; dopoldan obisk bolnikov na domu, pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim
V soboto, 6.5., ob 10. uri slovesnost SV. BIRME
ob 9. uri, 8. medgeneracijski festival v Zavodu Antona Martina Slomška
na Vrbanski 30 v Mariboru
7.5., Florijanova nedelja; ob 10. uri družinska sv. maša, srečanje gasilcev ter blagoslov
gasilskih vozil, popoldan pa lepo vabljeni k šmarnični pobožnosti na Ptujsko Goro, pri kateri
sodeluje naš župnijski pevski zbor; odhod iz Ruš ob 14. uri z avtobusnega postajališča,
prijavite se v zakristiji, pisarni ali pokličite po telefonu!
Na prostoru za tisk vzemite novo številko 'Družine' in 'Ognjišča' ter župnijsko glasilo 'Shalom'!
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Dominik Savio,
dijak

10.00
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- za birmance, botre in starše
- v zahvalo in priprošnjo RMB
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- za farane in dobrotnike župnije
- za Božje varstvo ter za žive in
pokojne gasilce

