22. NEDELJA MED LETOM

Ruše, 1.9.2019

V ponedeljek, 2.9., začetek novega šolskega in pastoralnega leta ter Tedna vzgoje;
molitev tedna namenjena vsem učiteljem, vzgojiteljem, staršem in šolarjem
V ponedeljek, 2.9., ob 19.30, v Slomškovi dvorani v Mariboru, okrogla miza: »Maribor
brez 1859«; pogovor o pomenu škofa Slomška za škofijo in mesto Maribor
V sredo, 4.9., ob 18.30, v mariborski stolnici začetek MISIJONA ob 160 letnici prenosa
škofijskega sedeža in 20 letnici beatifikacije škofa A.M.Slomška
5-7.9., obhajamo prvi četrtek, petek in soboto; obisk bolnikov in molitev pred
Najsvetejšim za uspeh misijona, blagoslov ter za dušni in telesni blagor
V soboto, 7.9., v naši cerkvi obhajamo sv. mašo zjutraj ob 7.30
V nedeljo 8.9., obhajamo praznik Marijinega rojstva-mali šmaren
RUŠKO NEDELJO bomo letos obhajali 15. septembra (praznik 12. septembra)
Začetek verouka bo v ponedeljek, 16. septembra; urnik je objavljen na oglasni deski in
na spletni strani župnije Ruše
Za krašenje naše cerkve lepo prosimo za rože, ki jih lahko prinesete vsak petek zvečer
Na prostoru za tisk vzemite novo številko 'Družine' in 'Ognjišča', podobice z molitvijo za
misijon, položnice Karitas, misijonsko glasilo ter župnijsko glasilo 'Shalom'

Maše in godovi tega tedna:
1.9.
Angelska
nedelja

7.30
10.00
15.00

+ Ivan Marn

Antonin,
mučenec
Gregor Veliki,
papež in
cerkveni učitelj

18.30

+ Marjan Grajfoner

18.30

+ Štefan Bratovčak

Mojzes,
prerok

7.30

+ Tomi Lampreht

Egidij, Tilen,
(Šentilj), opat

ponedeljek,

2.9.

torek,

3.9.

sreda,

4.9.

začetek misijona

+ Franc Prednik, starši, bratje, sestri

+ Sonja Ditmajer

Smolnik

četrtek,

5.9.

Mati Terezija,
redovnica

18.30

+ Matej, Marija, Alojz,
Ludvik in Janez Zagomilšek

petek,

6.9.

18.30

+ Janez Zagomilšek, Minka in
Slavko Kos ter starši in v zahvalo

sobota,

7.9.

Zaharija,
prerok
Regina,
devica in
mučnka

7.30

+ Nada in Peter Pajtler ter sorodniki

7.30
10.00

+ Elizabeta Dominko
+ Frančiška Ketiš
ter Anton in Frančiška Kure

8.9.
MARIJINO ROJSTVO

»mali šmaren«

