7. VELIKONOČNA NEDELJA

Ruše, 28.5.2017

Danes obhajamo slovesnost PRVEGA SV. OBHAJILA; radi molimo na naše prvoobhajance,
njihove starše, botre in domače
V sredo, 31.5., zaključek šmarnic; pred sv. mašo molitev litanij Matere Božje pred
Najsvetejšim
1.-3.6., obhajamo prvi četrtek, petek in soboto; dopoldne obisk bolnikov na domu; pred sv.
mašo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim za duhovne poklice in obnovitvi posvetitve
Jezusovemu in Marijinemu srcu.
4.6., BINKOŠTI ter zaključek veroučnega leta; pri sv. maši ob 10. uri sodelujejo veroučenci,
po sv. maši podelitev veroučnih spričeval
V soboto, 3 junija bo ob 18 uri, v Domu kulture Ruše potekala revija pevskih zborov.
Zapelo bo 140 pevk in pevcev, ki prepevajo v različnih pevskih zasedbah. S tremi pesmimi se
bodo predstavili; ženski pevski zbor, moški pevski zbor, štirje mešani pevski zbori in štiri male
vokalne skupine. Vstop je prost, vabljeni!
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', in 'Ognjišča' ter župnijsko glasilo
'Shalom'!
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