MARIJINO ROJSTO

Ruše, 8.9.2019

Ob prazniku 'Ruška nedelja'
12.-15.9., 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 sredo/četrtek bomo čistili cerkev. Obenem skrbne
gospodinje prosimo za pecivo, ki ga bomo delili v dneh našega praznika.
V petek, 13.9., ob 18.30, srečanje mladih in družin za blagoslov v novem pastoralnem,
šolskem in veroučnem letu; pri sv. maši sodeluje Družinski pevski zbor
V soboto, 14.9., ob 10. uri srečanje bolnikov in ostarelih; sv. maša in priložnost za prejem
bolniškega maziljenja
ob 18. uri molitev pred Najsvetejšim za blagoslov dekanijskega misijona in naših župnij
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, 15.9., ob 7.30 sv. maša, priložnost za sv. spoved
ob 10.00 uri slovesna sv. maša ob srečanju župnij dekanijskega
misijona, priložnost za sv. spoved,
po sv. maši srečanje in pogostitev vseh romarjev.
Začetek verouka bo v ponedeljek, 16. septembra,…, ob Slomškovi nedelji bo dekanijsko
romanje na Gornjo Bistrico
Na prostoru za tisk vzemite novo številko 'Družine' in 'Ognjišča', podobice z molitvijo za
misijon, položnice Karitas, misijonsko glasilo ter župnijsko glasilo 'Shalom'
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