4. POSTNA NEDELJA

Ruše, 11.3.2018

Danes obhajamo 4. postno nedeljo; pri sv. maši ob 10. uri sodelujejo prvoobhajanci,
pri obeh sv. mašah priložnost za postno sv. spoved
V ponedeljek, 12.3., ob 17. uri srečanje katehumenov
ob 19. uri srečanje botrov in staršev birmancev
V torek, 13.3., ob 19. uri srečanje bralcev Božje besede
Vabljeni na koncert v Tednu katoliškega šolstva v dvorano Zavoda A.M.S., na
Vrbansko 30, v četrtek, 15. 3. 2018 ob 17.00 uri; na koncertu bodo sodelovali:
Osnovna šola Alojzija Šuštarja, Škofijska gimnazija Vipava, Gimnazija Želimlje,
Škofijska klasična gimnazija Ljubljana in Zavod Antona Martina Slomška.
V četrtek, 15. marca, ob 19:00, bo v kinodvorani Maribox (bivši Kolosej) v
Mariboru premiera filma Marijina zemlja. Film bo do velike noči na rednem sporedu
vsaj pri eni predstavi dnevno.
V soboto, 17.3., ob 10. uri birmanske skupine
- pri molitvi križevega pota sodelujejo pevci in bogoslužni sodelavci
18.3., 5. postna-tiha nedelja; pri sv. maši ob 10. uri sodelujejo birmanci
ob 15. uri dekanijski križev pot na Pekrsko gorco
Prejšnjo nedeljo ste za potrebe župnije in cerkve darovali 403 €
Na prostoru za tisk vzemite novo številko 'Družine' in 'Ognjišča', 'Postni plakat' ter
župnijsko glasilo 'Shalom'!
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Tiha nedelja

