GODOVI IN SVETE MAŠE V MESECU SEPTEMBRU
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Egidij (Tilen), opat
Antonin, mučenec
Gregor Veliki, papež
Mojzes, prerok
Mati Terezija, redovnica
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Angelska nedelja
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Regina, devica
Rojstvo
Device Marije
Peter Klaver, misijonar
Nikolaj Tolentinski
Prot in Hijacint
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Marijino ime
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RUŠKA NEDELJA
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Povišanje sv. Križa
Žalostna mati Božja
Ljudmila, kneginja
Robert Belarmino
Jožef Kupertinski
Teodor Angleški
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25. nedelja med letom
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Matej, evangelist
Mavricij, mučenec
pater Pij, spovednik
Anton Martin Slomšek
Firmin, mučenec
Kozma in Damijan
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Slomškova nedelja
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Venčeslav, mučenec
Sveti nadangeli
Hieronim, duhovnik
Terezija Deteta Jezusa
Angeli varuhi
Gerard in Kandida
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Rožnovenska nedelja
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+ Matej, Marija, Ludvik, Alojz in Janez Zagomilšek
+ Vinko Caf
+ Mira Potis
+ Erik in Frančiška Ketiš ter Anton in Frančiška Kure
+ Štefan Puklavec ter za dušno in telesno zdravje
+ Janez Zagomilšek, družina Žigert
ter Minka in Slavko Kos
+ Antonija Turk
+ Zvonka Harič, Slavko in Mira Strnad
ter Helena Jurše Rogelj
Smolnik
+ Janko Potočnik
+ Janko, Marija, Matija in Alenka Glazer,
Marja Zazula ter Frančiška in Vinko Polenik
+ Janko Božac
+ Stanko in Majda Lipnik
+ Vida Butolen
+ Darinka Orosel ter Ivan in Zalika Mikuš
+ Jože Kepnik
+ Anton Pigner, družina Uršej in Oberč ter Katka
+ Franc Hartman
+ Ivan in Marija Rotovnik
+ Terezija in Maksimilijan Petrovič
+ Terezija Jug
+ Viktor Gregorc
+ družina Strmčnik
+ Marija in Konrad Kmetič ter sorodniki
+ Ivan Rozman in družina Repolusk
+ Slavko in starši Zalar
+ Alojz in Marijan Repolusk,
starši Korman in Jožica Germič
+ Albert Mikuš
+ Srečko Judar ter družini Judar in Jerebic
- v zahvalo in za zdravje
+ Marija in Ivan Rotovnik
+ Kristina Šket
+ Jože Jurko
+ Franci Potočnik
+ brat Franci
+ Stanko Založnik
+ Stanislav Stojnšek, Mihael Repolusk in Slavek Ornik
+ Kristina, Violeta, Janko, Franc in Marija Javšnik
+ Brigita in Franjo Nekrep ter Slavko in Mirko Celcer
+ Marija Simonič ter brata Vinko in Lojzek
+ Franc in Agica Šmigoc
+ starši Viktor in Danica Remšak
- za Božje varstvo ter blagoslov otrok, staršev in družin

/ 2020
Iz zakladnice Slomškovih nagovorov:
»Pogostokrat sem slišal, da se ljudje čudijo, kako so
naši predniki zmogli toliko cerkva zgraditi in jih tako
bogato okrasiti. Ali so bili bolj premožni kot mi? Sploh
niso bili premožni, le potrebovali niso toliko kot mi.
Hude letine jim niso prizanašale, pa klub temu niso
pozabili na Boga. Spoznali so, da le malo tega, kar
jim je Bog dal, njemu namenijo, kar Bogu posodijo,
pa se jim bo stoterno povrnilo. Sami so bili ubogi,
skrbeli pa so za lepoto cerkva in za Božjo čast, zato
jih je Bog osrečil – in le dvojega je treba, da se veliko
lepega in dobrega zgotovi: goreče srce Božje ljubezni in združena moč. Tako kot male mravlje nesejo dragega kadila in drobne
čebele žlahtnega medu in voska, tudi farani po malem veliko dobrega naredijo, če so enotni in dobrosrčni….
Kakšni so bili naši predniki? Jezus pravi, da jih bomo spoznali po njihovem sadežu. Poznal sem veliko starih mož, ki so veljali za poštenjake – bili
so pravični kristjani, pridni kmetje, pokorni Bogu… Niso sicer toliko znali in
vedeli kot mi danes, zato pa so bili mož beseda in so se greha bolj bali kot
ognja. Svoje otroke so vzgajali v Božjem strahu, zapustili pa so jim poštenje in dobro srce, kar je najboljša dota. Dobro (to je) po krščansko
vzgojeni otroci so krona poštenih staršev, slava in žlahtne rože svojega
rojstnega kraja in fare.«
Prim: Krščanska beseda Antona Martina Slomška
Družine, v katerih vladata lepa ljubezen in spoštovanje, se veselijo in komaj čakajo na rojstni dan ali god vsakega člana, toliko bolj matere. Tako je
tudi z veliko krščansko družino, ki praznuje rojstvo svoje in Božje matere Marije. Ljudstvo je temu prazniku že od nekdaj reklo »mali šmaren« ali
ponekod tudi »mala maša« za razliko od vnebovzetja, ki ga je imenovalo
»veliki šmaren« in »velika maša«. Ko praznujemo praznike, ki so bili v
veliki časti pri naših prednikih, praznujemo tudi svoje korenine, svojo
povezanost z njimi, ki so nam v vernosti in pobožnosti prepričljiv
zgled. S koreninami v preteklosti, s korakom, usmerjenim v bodočnost, in s
pogledom, uprtim v nebo, stopamo pogumno skozi sedanji čas v ljubeči
prisotnosti Nje, katere 'rojstni dan in Njeno ime' z veseljem obhajamo.
Prim: Molimo s Cerkvijo, leto A–4

Ob župnijskem prazniku 'Ruška nedelja'
Četrtek, 10.9.; 18.00 – molitev pred
Najsvetejšim in sv. maša za blagoslov župnijskega
praznika, naše župnije in kraja, v katerem živimo
19.00 – pogovorni večer ob knjigi
'Naši duhovniki in njihova dela'
V okviru predstavitve knjige se bomo, ob vstopu v 30.
obletnico smrti, posebej spomnili dolgoletnega župnika
VILJEMA JEVŠNIKARJA

Sobota, 12.9.; 18.00 – dekanijsko srečanje ter
molitev pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice in blagoslov v novem šolskem in veroučnem letu
19.00 - sv. maša in prošnja procesija z
Marijinim kipom za blagoslov v družinah, še posebej za tiste zakonce, ki ne
morejo imeti otrok
Nedelja, 13.9.; 7.30 - sv. maša, priložnost za sv. spoved
10.00 - slovesna sv. maša, priložnost za sv. spoved,

Oznanila:
1.9., začetek novega šolskega in pastoralnega leta
3.-5.9., obhajamo prvi četrtek, petek in soboto; dopoldne obisk bolnikov na
domu; pred sv. mašo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim za duhovne poklice
in obnovitvi posvetitve Jezusovemu in Marijinemu srcu
3.9., ob 19. uri redna seja ŽPS
5.9., ob 10. uri birmanske skupine
6.9., Teden vzgoje; molitev namenjena vsem vzgojiteljem
6.9, ob 15. uri lepo vabljeni k sv. maši na Smolnik
8.9., praznik Marijinega rojstva-mali šmaren
10.-13.9., praznovanje župnijskega praznika »RUŠKA NEDELJA«
14.9., začetek VEROUČNEGA LETA
20.9., ob 10. uri slovesnost SV. BIRME
24.9. praznik Antona Martina Slomška
22.9., SLOMŠKOVA NEDELJA na Bizeljskem; ob 15. uri molitvena ura, ob
16. uri sv. maša
4.10., ob 10. uri družinska sv. maša za blagoslov v družinah
ter blagoslov šolskih torb
ZAČETEK VEROUČNEGA LETA
Z veroukom bomo začeli v ponedeljek, 14. septembra. Urnik si lahko
pogledate na oglasni deski in na spletni strani Župnije Ruše.

Op; Zaradi dane situacije (covid-19) letos odpade srečanje bolnikov!

Spodbuda za mlade...POGLEJ V BODOČNOST…

Mladi si…, tudi po srcu…. Vse še lahko pričakuješ od življenja. Če nič več ne
pričakuješ, si lahko zelo star, zakrnel, celo neuporaben, težek za okolje, brez
elana, z eno besedo, čeprav se sliši najverjetneje kruto, popolnoma zanič.
Zato poglej v bodočnost z radovednostjo in pričakovanjem, pripravi se nanjo,
pojdi ji naproti. Ne pričakuj, da te bodo v življenju nosili po rokah. Četudi bi to
hotela mati in oče, bi bil to zate življenjski polom. Starši ti lahko pomagajo, toda svojo prihodnost si moraš zgraditi sam.
Študiraj, beri, na novo spoznavaj in delaj, ustvarjaj, naj te ne bo strah izzivov
in naporov, ne povesi glave in ne izgubljaj poguma že pri najmanjših težavah.
Sam se oblikuj. Naredi nekaj iz sebe. Ne dopusti, da bi se vselej prebijal skozi
življenje, to te ni vredno.

Svoj čoln življenja ravnaj v pravi smeri, ne izgubljaj se v kalnih vodah in obalah. Ustvarjen si za pokončneža; glej navzgor. Ljubi življenje, saj je vredno
tvojega truda. Rad živi in rad delaj, potem ti bo vsak teden podarjenih sedem
prazničnih dni.
Prim. Phil Bosmans

Spletna stran Župnije Ruše: http://www.zupnijaruse.si
Telefon: 02 661 50 71, GSM: 031 587 955
Župnijska karitas: GSM: 030 643 235

