22. NEDELJA MED LETOM

Ruše, 2.9.2018

Ob prazniku 'Ruška nedelja'
7.-9.9., obhajamo naš župnijski praznik »Ruška nedelja«. Vabljeni smo, da se na to
praznovanje duhovno pripravimo tudi z obhajanje zakramenta sv. spovedi. Za lepo praznovanje
želimo okrasiti našo cerkev, zato lepo prosimo za cvetje, ki ga prinesete v četrtek do sv. maše;
v ponedeljek bomo pletli vence, v četrtek bomo čistili cerkev. Obenem skrbne gospodinje
prosimo za pecivo, ki ga bomo delili v dneh našega praznika. Bog povrni za vašo pomoč.
V petek, 7.9., ob 18.30, srečanje mladih in družin za blagoslov v novem pastoralnem,
šolskem in veroučnem letu; pri sv. maši sodeluje Družinski pevski zbor in Stična band
V soboto, 8.9., obhajamo praznik Marijinega rojstva;
ob 8. uri jutranja sv. maša s priložnostjo za prejem bolniškega maziljenja
ob 18. uri molitev pred Najsvetejšim za blagoslov župnijskega praznika
ob 19. uri sv. maša in prošnja procesija z Marijinim kipom za blagoslov v družinah,
za starše in otroke, še posebej za tiste zakonce, ki ne morejo imeti otrok
V nedeljo, 9.9., ob 7.30 sv. maša, priložnost za sv. spoved
ob 10.00 uri slovesna sv. maša, priložnost za sv. spoved,
po sv. maši srečanje in pogostitev vseh romarjev.

Na prostoru za tisk vzemite novo številko 'Družine' in 'Ognjišča', položnice Karitas
za pomoč sočloveku v stiski in župnijsko glasilo 'Shalom'!

Maše in godovi tega tedna:
2.9.
Angelska
nedelja

Začetek
novega
pastoralnega
in šolskega
leta

7.00
10.00

+ Erna Seršen
+ Alojz in Marijan Repolusk,
starši Korman in Jožica Germič

15.00

+ Rado, Marija in Marjana Ditmajer
Smolnik

ponedeljek,

3.9.

Gregor Veliki,
papež

18.30

+ Janko Potočnik

torek,

4.9.

Mojzes,
prerok

18.30

+ starši Franc in Justina Mušič,
brat Drago in svakinja Terezija

sreda,

5.9.

Mati Terezija,
redovnica

7.00

+ Matej, Marija, Alojz, Ludvik,
Janez Zagomilšek

četrtek,

6.9.

Zaharija,
prerok

18.30

+ Janez Zagomilšek in starši Žigert

petek,

7.9.

Regina,
mučenka

18.30

sobota,

8.9.

Rojstvo
Device Marije

+ Frančiška Ketiš ter
Anton in Frančiška Kure
+ Herman in Marija Črešnar
+ Rado Robič ter starši
Robič in Holcman
+ Elizabeta Dominko

9.9.
RUŠKA NEDELJA

8.00
19.00
7.30

Slovesni
praznik ruške
župnije

10.00

+ Marinka Dogenik
+ Anton Pigner, družina Oberč
in Uršej ter Katka

