6. VELIKONOČNA NEDELJA

Ruše, 21.5.2017

22.-24.5., prošnji dnevi so trije dnevi pred Vnebohodom, ko prosimo za blagoslov njiv,
polj, travnikov, za blagoslov človeškega dela, za odvrnitev naravnih nesreč oz. varstvo
pred naravnimi ujmami, povodnji, za odvrnitev vojske in drugih stisk ter prosimo za
primerno vreme in za dobro letino
V sredo, 24.5., praznik Marije Pomočnice kristjanov, v četrtek, 25.5., praznik
Gospodovega VNEBOHODA; ob 19.30 srečanje skupine 'Nove družine'
V petek, 26.5., ob 17. uri duhovna priprava ob slovesnosti prvega sv. obhajila za
prvoobhajance, starše, botre in domače
V soboto, 27.5., ob 17. uri, lepo vabljeni k sv. maši in šmarnični pobožnosti h kapeli
Marije Pomočnice kristjanov v Logu
V nedeljo, 28.5., ob 10. uri slovesnost PRVEGA SV. OBHAJILA, zato še naprej lepo
vabljeni k šmarnični pobožnosti in k molitvi na naše prvoobhajance, njihove starše,
botre in domače
V drugi polovici meseca maja in v začetku junija bodo na Glasbeni in baletni šoli Antona
Martina Slomška Maribor potekali sprejemni preizkusi in vpis za šolsko leto 2016/17 po
naslednjem urniku: v prostorih Glasbene in baletne šole Antona Martina Slomška,
Vrbanska c. 30, Maribor … 26.maja ob 17. uri in 8.junija. ob 18.00 uri, v prostorih OŠ
Slivnica v četrtek, 1. junija ob 18.00 uri, v prostorih OŠ Hoče v četrtek, 1. junija ob 16.30
uri, v prostorih OŠ Miklavž v četrtek, 1. junija ob 18.00 uri
Na prostoru za tisk vzemite novo številko 'Družine', revijo PRO ter župnijsko glasilo 'Shalom'!
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