Ruše, 3.9.2017

22. NEDELJA MED LETOM
V torek, 5.9., po sv. maši srečanje katehetov in animatorjev

Program ob prazniku 'ruška nedelja'
V sredo, 6.9., ob 19. uri v hotelu Veter, srečanje in pogovor ob temi: 'Naši duhovniki in
njihove kronike'
V petek, 8.9., obhajamo praznik Marijinega rojstva; sv. maši ob 7. in 18.30 uri, pred večerno
sv. mašo vabljeni k molitvi litanij Matere Božje za blagoslov naše župnije, pri sv. maši sodeluje
družinski zbor
9.-10.9., obhajamo naš župnijski praznik »ruška nedelja«. Vabljeni smo, da se na to
praznovanje duhovno pripravimo tudi z obhajanje zakramenta sv. spovedi. Za lepo praznovanje
želimo okrasiti našo cerkev, zato lepo prosimo za cvetje, ki ga prinesete v četrtek do sv. maše,
pletli pa bomo tudi vence. Obenem skrbne gospodinje prosimo za pecivo, ki ga bomo delili v
dneh našega praznika. Bog povrni za vašo pomoč.
V soboto, 9.9., ob 10. uri srečanje bolnikov, k sv. maši smo povabljeni vsi, saj je prav, da del
svojega časa in dela posvetimo tudi našim bolnim bratom in sestram.
0b 18. uri molitev pred Najsvetejšim za blagoslov v novem šolskem in veroučnem letu in po
osebnem namenu
Ob 19. uri romarska sv. maša in prošnja procesija za blagoslov v družinah in za zakonce, ki
ne morejo imeti otrok.
V nedeljo, 10.9., sta sv. maši ob 7.30 in 10. uri
Začetek verouka bo v ponedeljek, 11. septembra; urnik bo objavljen na oglasni deski in
na spletni strani župnije Ruše s 1. septembrom
Na prostoru za tisk vzemite novo številko 'Družine' in 'Ognjišča', 'Misijonska obzorja' ter
župnijsko glasilo 'Shalom'!

Maše in godovi tega tedna:
3.9.
22. nedelja
med letom

Angelska
nedelja

7.00
10.00
15.00

- za farane in dobrotnike župnije
+ Dušan Hartman
+ Jožica Kotnik
Smolnik

ponedeljek,

4.9.

Mojzes,
prerok

18.30

+ Maksimiljan Kompoš

torek,

5.9.

Mati Terezija,
redovnica

18.30

+ Matej, Marija, Ludvik
Alojz in Janez Zagomilšek

sreda,

6.9.

Zaharija,
prerok

7.00

+ Janez Zagomilšek in starši Žigert

četrtek,

7.9.

Regina,
mučenka

18.30

+ Franc, Marija in starši Voh, družina

7.00

+ Rudolf in Alojzija Pušnik

petek,

8.9.

»mali šmaren«
sobota,
10.9.
23. nedelja
med letom

9.9.

Veselič, Sedminek in sorodniki
Rozalija Debeljak in družina Oder
- v zahvalo RMB ter priprošnja
za zdravje in blagoslov v družini

Rojstvo
Device Marije

18.30

Ruška sobota

10.00
19.00

+ Terezija Dolinšek
+ Rado Robič ter starši
Robič in Hocman

7.30
10.00

+ družina Tomazini
+ Vlado in Anica Jurič
- v zahvalo RMB ter priprošnja
za zdravje in blagoslov v družini

RUŠKA
NEDELJA

