13. NEDELJA MED LETOM

Ruše, 1.7.2018

Danes ob 10. uri, novomašna slovesnost novomašnika p. Roka Bečana v župnijski
cerkvi v Lovrencu na Pohorju; ob 10. uri v Rušah ni sv. maše; obenem obhajamo
nedeljo Slovencev po svetu; radi molimo za naše rojake in drug za drugega
1.-2.7., PRAZNIK PTUJSKOGORSKE MATERE BOŽJE; danes ob 19.00 molitvena ura,
20.00 sv. maša in nočno bedenje, jutri sv. maše: 6.30, 8.00, 9.00 molitvena ura, 10.00
slovesna sv. maša, ob 19.00 večerna sv. maša
V četrtek, 5.7., obhajamo praznik slovanskih apostolov sv. Cirila in Metoda in prvi
četrtek; pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice in za blagoslov
v družinah, naših krajih in domovini
6.-7.7. obhajamo prvi petek in soboto; dopoldan obisk bolnikov na domu, pred sv. mašo
molitev pred Najsvetejšim ter obnovitev posvetitve Jezusovemu in Marijinemu srcu
V nedeljo. 8.7., ob 9. uri, pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu, 'Srečanje med sosedi';
somaševanje vodita graški in mariborski škof
Za krašenje naše cerkve lepo prosimo za rože, ki jih lahko prinesete vsak petek zvečer
Na prostoru za tisk vzemite novomašno 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:
1.7.
13. nedelja
med letom

Nedelja
Slovencev
po svetu

7.00

+ Tone Jurše

ponedeljek,

2.7.

Ptujskogorska
Mati Božja

18.30

+ Ivan, Antonija in Helenca Orozel

torek,

3.7.

Tomaž,
apostol

18.30

+ Jožica Jurič

sreda,

4.7.

7.00

+ družina Zavec in sorodniki

četrtek,

5.7.

18.30

+ Stanko Mohorko

petek,

6.7.

18.30

+ Oskar Forneci

sobota,

7.7.

Urh, Uroš,
škof
Ciril in Metod,
slovanska
apostola
Marija Goretti,
devica in
mučenka
b. sl.
Anton Volk,
škof

18.30

+ Hinko Robnik in Mihovi

7.00
10.00

+ Franc in Majda Užmah
+ starši Janko in Veronika
Strnad, brata Janko in Danilo
ter sestra Milka

8.7.
14. nedelja
med letom

Kilijan,
škof in
mučenec

