6. NEDELJA MED LETOM

Ruše, 11.2.2018

Danes obhajamo god Lurške Matere Božje; svetovni dan bolnikov; v osebnih in
skupnih molitvah se radi spomnimo bolnikov in vseh, ki trpijo na duši in telesu
V sredo, 14.2., PEPELNICA, strogi post in začetek postnega časa; pri sv. maši
obred pepeljenja
V postnem času bomo vsak petek in soboto pol ure pred sv. mašo molili križev pot. Naša
molitev bo namenjena za duhovno prenovo Cerkve, za dobro duhovno pripravo na praznik
Velike noči, ob tem pa bomo prosili, da bi tudi v tem letu kot kristjani poglobili odnos do sv.
zakramentov. Molili bomo tudi za naše prvoobhajance, birmance, mlade, za nove duhovne
poklice, kakor tudi za bolnike in trpeče, ki svoje trpljenje že združujejo s Kristusovim trpljenjem.
»Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem in vstajenjem svet odrešil.« Zato pridite,
molimo!

V četrtek, 15.2., ob 18. uri redna seja ŽPS
18.2., 1. postna nedelja; po obeh sv. mašah obred pepeljenja, kot znamenje vstopa
v postni čas, naše spokornosti in duhovne priprave na praznovanje Velike noči
Vsako nedeljo in sredo ob 20:00 potekajo v mariborski župniji Svetega križa, enourne
kateheze za poglabljanje vere. 15 katehez bo potekalo skoraj do konca postnega časa.
Vabljeni torej že danes (nedelja) ali v sredo ob 20:00.
Na prostoru za tisk vzemite novo številko 'Družine' in 'Ognjišča', 'revijo PRO' ter
župnijsko glasilo 'Shalom'!
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