Ruše, 28.10.2018

30. NEDELJA MED LETOM

V torek, 30.10., dopoldan obisk bolnikov na domu (namesto 2.11.)
V sredo, 31.10., ob 11. uri srečanje in sv. maša v cerkvi na Pobrežju
V teh dneh vstopamo v mesec november, ko razmišljamo o večnem življenju. K temu nas
vabi praznik VSEH SVETIH. Spominjamo se vseh, ki so že pri Bogu v večnosti. Obiskali bomo
grobove naših sorodnikov, prijateljev in znancev. To naj bo znamenje našega upanja in vere, da
bomo tudi mi nekoč živeli v večnosti. Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni
odpustek za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Prav tako je mogoče odpustek prejeti
v vseh cerkvah in javnih kapelah 1. in 2. novembra, ter na prejšnjo ali na naslednjo nedeljo, če
smo bili pri sv. spovedi in obhajilu ter molimo po namenu svetega očeta.
V četrtek, 1.11., VSI SVETI: ob 8. uri sv. maša v župnijski cerkvi, ob 14. uri sv. maša na
pokopališču, molitve za rajne in pokropitev grobov;
Zelo lepa navada je, da v teh dneh molimo vse štiri dele rožnega venca za naše rajne. Da bi
lahko vsaj za nekaj časa sodelovali pri molitvi, bomo veseli del molili pred jutranjo sv. mašo,
svetli del pred sv. mašo na pokopališču, žalostni in častitljivi del med oz. po blagoslovu grobov
V petek, 2.11., Spomin vseh vernih rajnih: ob 9. uri sv. maša na pokopališču, ob 17. uri
sv. maša v župnijski cerkvi; ta dan se spomnimo in molimo za naše rajne
3.11., prva sobota: pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim ter obnovitev posvetitve
Marijinemu srcu, po sv. maši srečanje Frančiškove družine
V nedeljo, 4.11., obhajamo 'zahvalno nedeljo', ob 10. uri družinska sv. maša
V Selnici ob Dravi obhajajo bratovsko nedeljo, sv. maša ob 10. uri
Prejšnjo nedeljo ste za misijone darovali 255 €, Bog lonaj za nove prte, krašenje, bogoslužno
sodelovanje ter lepo pripravo na praznike
Na prostoru za tisk vzemite novo številko 'Družine' in 'Ognjišča' položnice za prostovoljne
darove za misijone ter župnijsko glasilo 'Shalom'!

Maše in godovi tega tedna:
28.10.
ŽEGNANJSKA
NEDELJA

Simon in
Juda Tadej,
apostola

8.00

+ Vinko Altenbaher in Neža Mikolič

10.00

+ Elizabeta Dominko

ponedeljek,

29.10.

Linda,
devica

17.00

+ Franc Hartman

torek,

30.10.

Marcel,
mučenec

17.00

+ Vida Butolen

sreda,

31.10.

Bolfenk,
škof

8.00
8.00

+ Marija, Matej, Ludvik, Alojz
in Janez Zagomilšek
+ Branko in Štefka Gorjup

14.00
9.00

+ Štefka Štiher
na pokopališču
+ Franc Bauman na pokopališču

17.00

+ Robi Voh

17.00

+ Štefka Breznik

8.00
10.00

+ Berta Obrovnik

četrtek,

petek,

sobota,

1.11.

2.11.

3.11.

4.11.
ZAHVALNA
NEDELJA

VSI SVETI

Spomin vseh
vernih rajnih
Viktorin Ptujski,
škof in mučenec
Karel
Boromejski,
škof

- za Božje varstvo ter blagoslov
otrok, staršev in družin

