24. NEDELJA MED LETOM

Ruše, 16.9.2018

Danes začenjamo devetdnevnico na čast Antonu Martinu Slomšku; bodimo še
posebej v teh dneh povezani v molitvi in prosimo za blagor in blagoslov v naših
družinah, župnijah in domovini.
V torek, 18. 9., bomo v Zavodu Antona Martina Slomška gostili misijonarko s.
Andrejo Godnič OSU, ki deluje v misijonu v Peruju. Skozi dan se bo s. Andreja srečala
z otroci, učenci, dijaki in zaposlenimi iz raznih enot našega Zavoda. Še posebej pa vse,
ki bi se želeli srečati s s. Andrejo Vas vabimo na pogovor in predstavitev njenega
misijona v torek, 18. 9., ob 18:00 uri v dvorano Zavoda Antona Martina Slomška.
Lepo vabljeni na 'jesensko romanje', ki bo v soboto, 22. septembra; poromati želimo
v romarsko središče 'Ludbreg' na Hrvaškem, obenem si bomo ogledali varaždinsko
stolno cerkev ter obiskali obmejni župniji Štrigova in Razkrižje. Odhod avtobusa iz
ruške postaje ob 7. uri
Za krašenje naše cerkve lepo prosimo za rože, ki jih lahko prinesete vsak petek
zvečer
Začetek verouka 10. septembra; urnik je objavljen na oglasni deski in na spletni strani
župnije Ruše
Na prostoru za tisk vzemite novo številko 'Družine' in 'Ognjišča', položnice Karitas
za pomoč sočloveku v stiski in župnijsko glasilo 'Shalom'!
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