ROŽNOVENSKA NEDELJA

Ruše, 7.10.2018

V nedeljo, 7.10., začetek tedna za življenje; ob 10. uri družinska sv. maša za blagoslov v
družinah ter blagoslov šolskih torb
Radio Ognjišče in frančiškani z Brezij vabijo k Mariji Pomagaj na DAN ROŽNEGA
VENCA; maševal bo škof Franc Šuštar, radijski prenos od 15. do 18. ure
V torek, 9.10., ob 18. uri srečanje staršev veroučencev 1. in 2. razreda
Teden za življenje: v četrtek, 11. oktober, ob 20 uri: Maribor, župnišče pri Magdalenski
cerkvi (Magdalenski trg 3) Srečanje za študente medicine, medicinske sestre, zdravnike in
druge zdravstvene delavce
V torek, 23. Oktober ob 20.15: Maribor, sedež Univerzitetne župnije (Magdalenski trg 3)
srečanje za mlade in študente; še več informacij na www.gibanjezazivljenje.si
V soboto, 13.10., ob 10. uri birmanske skupine
V mesecu oktobru bomo v naši župniji začeli s srečanji za katehumene. Srečanja so namenjena
za uvajanje odraslih v svet vere in pripravo na prejem zakramentov sv. krsta, sv. obhajila
in sv. birme. Vabljeni so torej vsi, ki želijo stopiti na pot vere in vsi, ki so bili samo krščeni in pri
sv. obhajilu, pa pozneje niso nadaljevali z versko prakso. Prav tako pa je dobrodošel vsak, ki
želi poglobiti odnos do vere. Prvo srečanje bo v ponedeljek, 8.10., ob 18. uri v župnijski
pisarni.
Na prostoru za tisk vzemite novo številko 'Družine' in 'Ognjišča' ter župnijsko glasilo 'Shalom'!

Maše in godovi tega tedna:
7.10.
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Začetek tedna
za življenje

8.00
10.00
15.00

+ Sašo Trabe in starši

+ starši Viktor in Danica Remšak
+ družina Šahtler in Harič,
Franci Kotnik, Anica in Tone Filipi
SMOLNIK
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17.00
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petek,
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papež
Maksimilijan
Celjski,
škof

17.00
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Gerald,
vitez

17.00

+ Marinka Dogenik

14.10.
28. nedelja
med letom

Sklep tedna za
življenje

8.00
10.00

+ Slavko Kos in Minka
ter starši Kos in Žigert

+ Srečko Šarh

