Godovi in sv. maše v mesecu januarju
Marija Božja Mati
Novo leto, dan miru
Bazilij Veliki, škof
Jezusovo ime
Angela Folinjska
Milena, devica
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Gospodovo razglašenje
Sveti trije kralji
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Rajmund Penjafortski
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Jezusov krst
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Tatjana (Tanja),
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Oton, prior
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2. nedelja med letom
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Maroški mučenci
Anton, puščavnik
Marjeta Ogrska,
kneginja
b. sl. Friderik Baraga
Fabijan in Sebastijan
Neža, devica
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Zaroka Marije in Jožefa
Frančišek Saleški
Spreobrnitev apst. Pavla
Timotej in Tit
Angela Merici
Tomaž Akvinski
Nedelja
Svetega pisma
Hijacinta Mariscotti
Janez Bosko

Gregor Niški,
cerkveni učitelj
Pavlin Oglejski
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- za farane in dobrotnike župnije
+ starši Jože in Marija Kaube ter Jožefa
+ Branko Reisman
+ Gena Pen
+ Vida Butolen
+ Štefanija Brglez
+ Marija Pušenjak
+ Katarina in Ivan Korošec,
trije bratje in sestra Marica
+ Biserka in Viktor Jelatancev
- za farane in dobrotnike župnije
+ Dragutin Božič
+ Bertl, Hinko, Rozika in starši Obrul
ter Simon Sevšek in Drago Sep
+ Alojz in Alojzija Repolusk, brat Lojzek,
sestra Zofka in nečak Marijan
+ oče Andrej Zavec
- v zahvalo RMB za 60 let življenja
ter za zdravje in blagoslov v družini
+ Pavel Mrakič
+ Marjan Grajfoner
- za farane in dobrotnike župnije
+ Ivan Pirš
+ Karel Mihev
+ Hubert in Ada Papež
+ Jožef in Marija Frelih, starši Tancer
in nečak Franci
+ Julij Jurše
+ Jurček in Katica Baranašič ter Trezika Rebernak
+ Neža Novak
- za farane in dobrotnike župnije
+ Janez in Vida Šmon
+ Vitold Sušec
+ Mirko Šmon
- za zdravje
+ Terezija Jug
+ Zdravko Lipnik in Jožica Pliberšek
+ Darko Marinc
- za farane in dobrotnike župnije
+ Veronika Petar
+ Bogomir Seršen
+ starši Korbar
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LJUDJE IN ZVEZDE
Dolgo sem opazoval zvezdo.
Dlje sem jo gledal, bolj me je
osvajala in očarala. Začetno
zanimanje je dobilo ime vabilo,
vabilo se je spremenilo v klic in
klic je postal zapoved, ki se ji
nisem mogel upreti. Odpravil
sem se na pot.
Ko gledam zvezdo, ki jo vidim z očmi, mislim na zvezdo, ki mi sije v srcu.
Zvezda v srcu je to, kar je v človeku najlepše, najplemenitejše, kar ga najbolj dela človeka. Čut za resnico, dobroto, lepoto, ljubezen, usmiljenje,
odpuščanje, sočutje, pravičnost, poštenost, razumevanje, mir, priznavanje
in češčenje najvišjega Bitja. Vse to je v meni, vse to je v vsakem človeku in
v vseh ljudeh. Zvezda, ki se nam je prikazala in ji sledimo, je znamenje in
potrdilo te notranje luči, ki jo nosimo v sebi.
Kako bi nam vse te naštete zvezde mogle sijati v srcu, če bi ne bilo Nekoga,
ki nam jih je prižgal? Ko o tem premišljujem, spoznavam, da mora biti na
začetku vsega neka Luč, neka Misel, neka Beseda, ki je poklicala v bivanje
vse, kar obstaja. Vsaka stvar je dobila od nje svoj način obstajanja in delovanja. Človek, ki je na zemlji najodličnejše bitje, nosi v srcu najvidnejše sledove te Luči, te Misli in te Besede. Telesno smo rojeni od moža in žene po
zakonih mesa in krvi, po duhu pa smo rojeni od tega velikega Duha, čigar
poteze odkrivamo v sebi. V trenutkih tišine, ki si jih doma privoščim, kadar le
morem, se mi srce opaja z melodijami, ki prihajajo iz večnosti. Ne vem, kakšno presenečenje nas čaka na koncu te nepričakovane in nepredvidene
poti, prepričan pa sem, da nam bo prineslo potrditev naših pričakovanj.
Po: F. Cerarju

ZAKAJ NEDELJA SVETEGA PISMA?
Na drugem vatikanskem koncilu (1962–1965) so pred vsakim zasedanjem škofov vsega sveta v procesiji prinesli Sveto pismo in ga počastili. Pomemben sad
tega koncila je dogmatična konstitucija o Božjem razodetju, ki vernikom zelo priporoča branje Svetega pisma; spremljati ga mora molitev, "da to branje postane
pogovor med Bogom in človekom".

V duhu tega priporočila so slovenski škofje na predlog svetopisemskih
strokovnjakov leta 1990 zadnjo nedeljo v mesecu januarja razglasili za
nedeljo Svetega pisma. Spoznavali naj bi vrednost Božje besede za naše
življenje.
Za otroke matere Cerkve je Sveto pismo "trdnost vere, hrana in neusahljiv
studenec duhovnega življenja" (Kompendij KKC 24).
Ta nedelja naj bi nas še posebej spodbudila, da bi redno jemali v roke Sveto pismo in knjige, ki nam njegovo vsebino razlagajo.

V mesecu decembru so prejeli zakrament sv. krsta:
Brin Vidmar, Evelin Mujić in Naja Potočnik.
Iskrene čestitke in obilje Božjega blagoslova!

Dogodki v mesecu januarju:
1.1., novo leto-dan miru; pri sv. mašah bomo prosili za blagoslov in Božje
varstvo v novem letu
5.1., prvi četrtek; dopoldan obisk bolnikov na domu, pred sv. mašo smo
vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice
6.1., praznik Gospodovega razglašenja, Sveti trije kralji.; pri obeh sv.
mašah blagoslov vode, kadila in krede, koncert vokalne skupine Cezam
7.1., prva sobota; ob 9.30 srečanje ministrantov, pred sv. mašo molitev
pred Najsvetejšim in obnovitev posvetitve Marijinemu srcu, po sv. maši
srečanje Frančiškove družine
8.1., praznik Jezusovega krsta; ta dan se v hvaležnosti spominjamo svojega krsta, ko so nas naši starši in botri prinesli v župnijsko cerkev in smo
postali kristjani, ob 10. uri družinska sv. maša, pri kateri sodeluje družinski pevski zbor
9.1., po sv. maši srečanje katehumenov
10.1., po sv. maši srečanje katehetov in animatorjev
18-25.1., Teden molitve za edinost kristjanov pod geslom: 'Kristusova
ljubezen nad priganja'
21.1., ob 10. uri birmanske skupine
24.1., ob 18. uri srečanje staršev in botrov birmancev
26.1., ob 19.30 srečanje skupine 'Nove družine'
29.1., nedelja Svetega pisma: 'Ljubezen nikoli ne mine' (1 Kor 13,8)

Naši umrli farani v mesecu decembru:
Roman Dokl, Jožefa Vivod, Adolf Skudnik, Ivan Pertnač in Tilčka Gornik.

Statistika za leto 2016

Silvester Čuk

Na začetku novega leta 2017 se zahvaljujem vsem sodelavcem pri bogoslužju: mežnarju, ministrantom, bralcem Božje besede, pevcem, zborovodkinji, organistki ter kitaristoma za vodenje družinskega pevskega zbora. Hvala
katehetom, animatorjem, članom Župnijskega pastoralnega in gospodarskega sveta ter sodelavcem pri Župnijski karitas. Hvala vsem, ki skrbite za urejenost, čistost in krašenje župnijske cerkve, cerkve na Smolniku, pokopališke cerkve, župnišča in okolice. Hvala za darove za sv. maše in darove za
potrebe župnije in obnovitvenih del ter za tihe molitve in žrtve. Bodimo tudi v
tem letu dobri sodelavci v blagor naše župnije in vse Cerkve.

Naj počivajo v miru!
V letu 2016 so sklenili sv. zakon:
Ivan Žuran in Jožica Uršnik, Iztok Lipovnik in Klavdija Ferk,
Andrej Pliberšek in Mateja Prejac, Mišo Iglar in Saška Kušar,
Fortunato Chan in Marinka Dogenik, Rado Polič in Barbara Konjiček,
Robert Gornik in Simona Škerbinek, Mitja Lešnik in Lidija Krajnc
Srečko Dokl in Alenka Černec, Ivica Bek in Maja Polegek ter
Tine Šarh in Maja Mehle.
Iskrene čestitke in obilje Božjega blagoslova!
Obnovitvena dela:
V letu 2016 so bila opravljena naslednja obnovitvena dela:
Obnovljen je bil oltar sv. Dizme, na župijski cerkvi so bila pobarvana okna,
varovalni križi, podaljški odtočnih cevi ter ograji stopnišč.

V oklepajih so podatki za primerjavo z letom 2015

Krščenih je bilo 43 (33)
16 dečkov in 27 deklic
- iz cerkvenih zakonov 6
- iz civilnih zakonov 8
- izvenzakonskih 29
 Cerkvenih porok je bilo 11 (7)
 Cerkvenih pogrebov je bilo 66 (64)
Umrlo je 36 moških in 30 žensk
 K prvemu sv. obhajilu je pristopilo 16 otrok (21)
 Zakrament sv. birme je prejelo 20 otrok in 3 odrasli
 Razdeljenih je bilo 12.500 obhajil
Spletna stran Župnije Ruše: http://www.zupnijaruse.si
Telefon: 02 661 50 71, GSM: 031 587 955
Župnijska karitas: GSM: 030 643 235

