ŽEGNANJSKA NEDELJA

Ruše, 29.10.2017

V torek 31.10., pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim, ob 19. uri srečanje v delavnicah
molitve in življenja
V teh dneh vstopamo v mesec november, ko razmišljamo o večnem življenju. K temu nas vabi
praznik VSEH SVETIH. Spominjamo se vseh, ki so že pri Bogu v večnosti.
Obiskali bomo grobove naših sorodnikov, prijateljev in znancev. To naj bo znamenje našega
upanja in vere, da bomo tudi mi nekoč živeli v večnosti.
Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk pokopališča in
molitev za rajne. Prav tako je mogoče odpustek prejeti v vseh cerkvah in javnih kapelah 1. in 2.
novembra, ter na prejšnjo ali na naslednjo nedeljo, če smo bili pri sv. spovedi in obhajilu ter
molimo po namenu svetega očeta.
V sredo, 1.11., VSI SVETI: ob 14. uri na pokopališču sv. maša, molitve za rajne in
pokropitev grobov; V četrtek, 2.11., Spomin vseh vernih rajnih: ob 9. uri sv. maša na
pokopališču; ta dan se spomnimo in molimo za naše rajne
3.-4.11., prvi petek in sobota: dopoldne obisk bolnikov na domu, pred sv. mašo molitev pred
Najsvetejšim ter obnovitev posvetitve Jezusovemu in Marijinemu srcu
V soboto, 4.11., po sv. maši srečanje Frančiškove družine
V nedeljo, 5.11., obhajamo 'zahvalno nedeljo', ob 10. uri družinska sv. maša
V Selnici ob Dravi obhajajo bratovsko nedeljo, sv. maša ob 10. uri
Prejšnjo nedeljo ste za misijone darovali 260 €, Bog lonaj za nove prte, krašenje,
bogoslužno sodelovanje ter lepo pripravo na praznike
Na prostoru za tisk vzemite novo številko 'Družine' in 'Ognjišča', 'vrečke Karitas' za pomoč
ljudem v stiski ter župnijsko glasilo 'Shalom'!

Maše in godovi tega tedna:
29.10.
30. nedelja
med letom

Žegnanjska
nedelja

8.00

- za farane in dobrotnike župnije

10.00

+ Štefanija in Anton Stajan, Marija
in Veronika Peter ter Janko Dopler

ponedeljek,

30.10.

Marcel,
mučenec

17.00

+ Maksimiljan in Terezija Petrovič

torek,

31.10.

Bolfenk,
škof

17.00
8.00

+ Marija, Matej, Ludvik, Alojz
in Janez Zagomilšek
+ Branko in Štefka Gorjup

sreda,

1.11.

VSI SVETI
14.00

+ Terezija Dolinšek

pokopališče

četrtek,

2.11.

Spomin vseh
vernih rajnih

9.00

+ Ladislav Strnad in sorodniki
pokopališče

petek,

3.11.

17.00

+ družina Zemljak in Anton Jeseničnik

sobota,

4.11.

Viktorin Ptujski,
škof
Karel
Boromejski,
škof

17.00
8.00

+ Franc in Zdravko Ropič
Stanko Jert in Ljubica Košat
- za farane in dobrotnike župnije

10.00

+ starši Zora in Jože Zidarič

5.11.
31. nedelja
med letom

ZAHVALNA
NEDELJA

