5. POSTNA NEDELJA

Ruše, 18.3.2018

18.3., 5. postna-tiha nedelja; pri sv. maši ob 10. uri sodelujejo birmanci, ob 15. uri dekanijski
križev pot na Pekrsko gorco oz. v cerkvi sv. Janeza Bosca (pri Qulandiji)
V ponedeljek, 19.3. praznik sv. Jožefa, ob 10. uri sv. maša pri sv. Jožefu na Studencih
19.-25.3., Teden družine; vsak dan pred sv. mašo molitev za blagoslov v družinah
V sredo, 21.3., 9.00-13.00, Knjižnica JG Ruše, okrogla miza; PRELOMNA OBDOBJA (100
let konca 1. sv. vojne, življenje in delo v Rušah, začetek delovanja TDR in HE Fala,
spremni program: razstava knjig in fotografij o TDR in HE Fala ter film FABRIKA Maribor
V četrtek, 22.3., ob 19.30 srečanje skupine 'Nove družine'
V petek, 23.3., obisk bolnikov na domu
V soboto, 24.3., ob 9.30 postna delavnica, izdelovanje »presmecev«, pri križevem potu
sodelujejo sodelavci Karitas, praznujemo praznik Gospodovega oznanjenja-materinski dan
25.3., Cvetna nedelja; - pri obeh sv. mašah blagoslov »presmecev« in drugega zelenja,
ob 15. uri križev pot
Radijski misijon 2018 na radiu Ognjišče pod geslom: Pošlji Svetega Duha na nas; vsak
dan bo osrednji nagovor ob 17. uri in večerni pogovor z gosti ob 20. uri, od ponedeljka do
petka bodo ob 8. uri Svetovalnice na misijonsko temo dneva.
Na prostoru za tisk vzemite novo številko 'Družine' in 'Ognjišča', 'oljčne vejice' ter župnijsko
glasilo 'Shalom'!
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