BINKOŠTI

Ruše, 20.5.2018

Danes obhajamo slovesni praznik BINKOŠTI; rojstni dan Cerkve, prejem Svetega Duha ter
vabilo: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu, krščujte ljudi v imenu
Očeta in Sina in Svetega Duha«
Obenem je za našo župnijo praznik in slovesnost PRVEGA SV. OBHAJILA. Radi molimo za
naše mlade kristjane in njihove družine
V ponedeljek, 21.5., praznik Marije, Matere Cerkve-binkoštni ponedeljek; župnijski
praznik obhajajo na Pobrežju
V torek, 22.5., po sv. maši redna seja ŽPS
V četrtek, 24.5., praznik Marije Pomočnice kristjanov; ob 19.30 srečanje skupine 'Nove
družine'
Z jutrišnjim dnem v naši župnijski cerkvi začenjamo molitvena srečanja pred Najsvetejšim;
molitev, ki je namenjena za zaščito življenj spočetih otrok, blagor slovenskih družin,
duhovno prenovo Slovenije in za osebne namene udeležencev, bo vsak dan med 17.30 in
18.30 uro, nadaljujemo s sv. mašo in šmarnicami; v nedeljo, 27.5., bo molitev ob 9. uri
Še naprej lepo vabljeni k obhajanju ŠMARNIC; šmarnice so med tednom ob 18.30, v
nedeljo ob 10. uri. Starši in veroučenci, lepo vabljeni!
Prejšnjo nedeljo ste za župnijo Maribor-Brezje darovali 300 €. Bog povrni za vašo pomoč!
Na prostoru za tisk vzemite novo številko 'Družine' in 'Ognjišča' podobico z molitvijo za
domovino, položnice Karitas za pomoč sočloveku v stiski in župnijsko glasilo 'Shalom'!

Maše in godovi tega tedna:
20.5.
BINKOŠTI

Slovesnost
prvega sv.
obhajila

7.00

+ Sonja Kropin

10.00

- za prvoobhajance in starše

ponedeljek,

21.5.

MARIJA
MATI CERKVE

18.30

+ Vlado Jurič

torek,

22.5.

Julka,
mučenka

18.30

+ Nada Križovnik

sreda,

23.5.

18.30

+ Alojz in Marijan Repolusk

četrtek,

24.5.

Servul Tržaški,
mučenec
MARIJA
POMOČNICA
KRISTJANOV

18.30

+ Slavica in Ivan Mlakar, Metka Kos
ter starši Jožefa in Ludvik Malec

petek,

25.5.

Beda Častitljivi,
cerkveni učitelj

18.30

+ Antonija Trop

sobota,

26.5.

Filip Neri,
duhovnik

18.30

+ Ivan in Zdenka Hojs

7.00

+ Anica Orlačnik

10.00

+ Franc Prednik, starši in bratje

27.5.
Sveta
Trojica

Alojzij Grozde,
mučenec

