Ruše, 15.10.2017

28. NEDELJA MED LETOM

V mesecu oktobru bomo v naši župniji začeli s srečanji za katehumene. Srečanja so
namenjena za uvajanje odraslih v svet vere in pripravo na prejem zakramentov sv.
krsta, sv. obhajila in sv. birme. Vabljeni so torej vsi, ki želijo stopiti na pot vere in vsi, ki
so bili samo krščeni in pri sv. obhajilu, pa pozneje niso nadaljevali z versko prakso.
Prav tako pa je dobrodošel vsak, ki želi poglobiti odnos do vere. Prvo srečanje bo v
ponedeljek, 16.10. ob 18. uri v župnijski pisarni.
V torek, 17.10., po sv. maši srečanje katehetov in animatorjev
ob 18. uri srečanje v delavnicah molitve in življenja
V sredo, 18.10., ob 18.30. v mariborski stolnici dekanijsko srečanje ob sklepu
romanja kipa fatimske Marije
V soboto, 21.10., - ob 9. uri srečanje ministrantov v Mariboru
- ob 10. uri pri sv. Jožefu v Ljubljani prvo vseslovensko srečanje
ločenih; www.srcerazvezani.si.
- ob 15. uri lepo vabljeni k sv. maši v Bistrico ob Dravi
Na prostoru za tisk vzemite novo številko 'Družine' in 'Ognjišča', 'Misijonska obzorja'
ter župnijsko glasilo 'Shalom'!
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