VELIKA NOČ

Ruše, 1.4.2018

Danes praznujemo naš največji praznik - dan Jezusovega vstajenja od mrtvih. Bog povrni
vem sodelavcem pri bogoslužju: pevskemu zboru, ministrantom, bralcem, gasilcem in godbi na
pihala. Hvala za praznično okrasitev ter ureditev naše cerkve in njenega okolja, za podarjeno
cvetje in druge darove. Naj se velikonočno slavje, ki smo ga tukaj začeli, nadaljuje doma in
našem osebnem življenju.
2.4., velikonočni ponedeljek; sv. maši ob 7. in 10. uri; ta dan se kristjani podamo v Emavs,
kar pomeni, da obiščemo sorodnike, prijatelje in znance ter se skupaj poveselimo in oznanjamo
velikonočno novico, da je Jezus vstal in živi!
V tednu, ki je pred nami, bomo namenili več časa in molitve s prošnjo za Božje usmiljenje;
priporočili bomo naše družine, župnijo in domovino s skupno prošnjo za blagoslov in vse dobro
V petek, 6.4., dopoldan obisk bolnikov na domu, obenem smo lepo vabljeni na
krvodajalsko akcijo, ki bo med 7. in 11. uro, v prostorih Gimnazije in srednje kemijske
šole Ruše
V soboto, 7.4., ob 19. uri srečanje Frančiškove družine
7.-8.4., Mariapoli-duhovni vikend za člane Marijinega dela
8.4., bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja, zaključek devetdnevnice Božjega
usmiljenja; ob 15. uri v mariborski stolnici dekanijsko srečanje članov ŽPS
3.-7.4, veroučne velikonočne počitnice
Na prostoru za tisk vzemite novo številko 'Družine' in 'Ognjišča' in župnijsko glasilo 'Shalom'!
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