SV. MAŠE IN GODOVI V MESECU JUNIJU 2017
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Justin, mučenec
Erazem, škof
Ugandski mučenci
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N

BINKOŠTI
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Marija Mati Cerkve
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+ Franc in Frančiška Kobal ter Vinko Nalič
- v zahvalo za 60 let življenja
+ Jure Lopič in Jože Prajnc
- za farane in dobrotnike župnije
+ Franc Prednik, starši in bratje
+ Nada Križovnik
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T

Norbert, škof in

18.30

+ Bertl, Hinko, Rozika in starši Obrul

7.6.

S

Tržaški mučenci

7.00

+ starši Trstenjak in sorodniki Peklič
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Medard, škof

18.30

+ Jože Ajd in sorodniki ter za zdravje,
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Primož in Felicijan
Bogumil Poljski, škof
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Sveta Trojica
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Eskil, mučenec
Anton Padovanski
Valerij in Rufin
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+ Metka Potočnik
+ Marica Pušenjak
- za farane in dobrotnike župnije
+ mož in sin Petiner ter hči Anica
+ Franc in Marija Škorjanc
+ Franček Flakus
+ Hedvika in Boris Praprotnik

15.6.

Č

SV. REŠNJE TELO IN KRI

18.30

+ starši Jerot, brat Alojz, starši Mušič

16.6.
17.6.
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S

Beno iz Meissna
Rajner, samotar

18.6.

N

11. nedelja med letom

+ Marija Rotovnik
+ Janez Šmon
- za farane in dobrotnike župnije
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Nazarij, škof
Adalbert, škof
Alojzij, redovnik
Janez Fisher, Tomaž More
Srce Jezusovo
Rojstvo Janeza Krstnika
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12. nedelja med letom
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Stojan, škof
Ema Krška, kneginja
Irenej Lyonski
Peter in Pavel, apostola
Rimski mučenci
Estera, svetopis. žena
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Smolniška nedelja
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+ Alojz Repolusk, sin Marijan in Jožica Germič

+ Marija, Ivan in Alojz Kac
+ Marjeta Belej
+ Štefka, Domen in Ludvik Šolar
+ Stanislav Stojnšek
+ Rozika Rebernak ter Jurček in Katica Baranašič
+ Ivan Ciringer
- za farane in dobrotnike župnije
- po namenu
+ Branko in Štefka Gorjup
+ Janko Strnad
+ Kristina, Violeta, Janko, Franc in Marija Javšnik
+ Vitold Sušec
+ Andrej in Pavel Mrakič
+ Inge Križe
+ Oskar Forneci
+ Franc Šahtler
Smolnik
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Ob prazniku Svete Trojice
Oče je zadnji vir vsega, ljubeči in povezovalni temelj vsega, kar biva. Sin, ki ga
odseva in po katerem je bilo vse ustvarjeno, se je povezal s to zemljo, ko je v
Marijinem telesu prevzel človeško podobo. Sveti Duh, neskončna vez ljubezni,
je najtesneje navzoč v srcu vesolja, saj
spodbuja k novim potem in zanje razvnema. Svet so kot eno samo Božje počelo ustvarile vse tri Osebe, vendar vsaka
izmed njih uresničuje to svoje delo v skladu s svojo lastno osebno identiteto.
Zato moramo, »ko z občudovanjem opazujemo veličino in lepoto vesolja, slaviti
Sveto Trojico.«
Vera v enega in edinega Boga, ki je troedina skupnost, kristjane spodbuja k misli, da je v stvareh v resnici zaznati trinitarični odtis. Sv. Bonaventura je trdil,
da je človek pred izvirnim grehom lahko odkril, kako vsaka stvar »pričuje, da je
Bog troedini«. Sveti frančiškan uči, da vsebuje vsaka stvar pravo trinitarično
strukturo, ki je tako resnična, da bi se lahko vanjo sami od sebe poglabljali, če
pogled človeško ne bi bil omejen, zastrt in šibak. Zato nas izziva, naj skušamo
umevati stvarnost s ključem Svete Trojice.
Božje Osebe so medsebojni odnosi, svet pa, ki je bil ustvarjen po Božji podobi, je
mreža odnosov. Ustvarjena bitja se obračajo k Bogu in po njem je vsakemu
živemu bitju lastno, da teži k drugi stvari. Tako lahko v vesolju srečamo številna trajna razmerja, ki se skrivnostno prepletajo. To nas spodbuja k občudovanju
številnih vezi, ki obstajajo med ustvarjenimi bitji, še bolj k odkrivanju ključa
našega lastnega uresničevanja. Človek namreč toliko bolj raste, zori in se posvečuje, kolikor bolj se povezuje, kolikor bolj gre iz sebe, da bi živel v občestvu z

Bogom, drugimi in vsemi bitji. Tako se v svojem lastnem bivanju oklepa tiste
trinitarične razgibanosti, ki jo je Bog vanj vtisnil ob stvarjenju. Vse je povezano in to nas vabi, naj zorimo v celostni solidarni duhovnosti, ki vre iz skrivnosti Svete Trojice (papeževa okrožnica Laudato si, 238–240).
KAKŠEN POMEN IMA MAZILJENJE PRI ZAKRAMENTIH?
Pri krstu maziljenje s krstnim oljem želi posredovati Božjo moč tistemu, ki začenja novo življenje hoje za Kristusom, pot, ki gotovo ni lahka. Že v antiki so se atleti
in bojevniki natrli z oljem, da so se pripravil na boj. Tako namazanega bojevnika je
nasprotnik težko zagrabil. Tako naj bi maziljenje novokrščenca varovalo pred pravim sovražnikom - hudim duhom. Maziljenje s krizmo na temenu ima drug pomen: je
zunanje znamenje posvetitve Jezusu.
Pri zakramentu birme naredi osrednjo gesto birmovalec, ko s krizmo zariše križ na
čelu birmanca. Škofove besede razlagajo pomen dejanja: »Prejmi potrditev, dar
Svetega Duha.« Znamenje na čelu vsem jasno govori, da odslej birmanec pripada
Kristusu in da bo pred drugimi pričeval zanj.
Pri zakramentu bolniškega maziljenja maziljenje bolnikovega čela in rok kaže na
celovitost človeka, ki pri tem zakramentu prejme Gospodovo tolažbo.
Pri posvečenju duhovniku mazilijo roke, škofu pa glavo. Roke bodo blagoslavljale,
delile Božjo milost, posredovale Gospodovo usmiljenje. Glava ponazarja škofovo
oblast, ki jo ima kot pastir in voditelj skupnosti.
Krizma je olje, ki mu je primešana dišava balzam. Olje skozi pore na koži pronica v
naše telo, zato ponazarja delovanje Svetega Duha, ki prodira v globino našega bitja. Prijetni vonj, ki se širi navzven, pa ponazarja delovanje Svetega Duha navzven.
Tudi krizma naj z maziljenem deluje na dva načina: njemu naj podeli Svetega Duha,
maziljeni pa naj deluje navzven – v dobro bližnjih, občestva.
Po: B. Rustja, Kruh in vino smo prinesli

Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet,
brate vse, kar nas je sinóv sloveče matere!
(F. Prešeren, Zdravljica)
Molitev ob dnevu državnosti
Gospodar vesolja in kralj vseh narodov in jezikov, prosimo
te, razlij svojo milost na Slovenijo, našo domovino in
domovino naših prednikov. Podeli ji svobodo, varnost, mir
in pravo mesto v svetovni družini narodov. Podpiraj jo na poti k duhovni in družbeni
prenovi ... Posebej te prosimo, vlivaj njenim sinovom in hčeram duha edinosti v resnici
in pravici, da bo kmalu srečen dom vsem, ki skupaj živijo v njegovem zavetju. Vsem
pa, ki so odšli po svetu, a zavestno sprejemajo slovensko duhovno domovinstvo,
pomagaj, da se ohranijo v dejavni zvestobi svoji zavezi in tvoji postavi, da bodo živeli
Sloveniji v čast in razcvet, deželi, ki ji pripadajo, in vsej človeški družbi v blagodejen
razvoj in tebi v slavo, ki ti jo neprenehoma kličemo. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Po: B. Finku

Oznanila:
1.-3.6., obhajamo prvi četrtek, petek in soboto; dopoldne obisk bolnikov
na domu; pred sv. mašo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim za duhovne
poklice in ob obnovitvi posvetitve Jezusovemu in Marijinemu srcu
3.6., ob 19. uri srečanje Frančiškove družine
4.6., BINKOŠTI ter zaključek veroučnega leta; pri sv. maši ob 10. uri
sodelujejo veroučenci, po sv. maši podelitev veroučnih spričeval
5.6., praznik Marije, Matere Cerkve-binkoštni ponedeljek
11.-17.6., v naši župniji kip Fatimske Marije; molitev v cerkvi vsak dan
pred sv. mašo
13.6., ob 10.30 sv. maša pri AREHU ob godu sv. Antona Padovanskega
15.6., praznik Sv. Rešnjega telesa in krvi; po sv. maši telovska procesija
18.6., župnijski praznik v mariborski stolnici
23.6., praznik Srca Jezusovega; pred sv. mašo vabljeni k molitvi pred
Najsvetejšim in obnovitvi posvetitve Jezusovemu srcu
24.6., praznik Marijinega Brezmadežnega srca in praznik rojstva
Janeza Krstnika; ob 18. uri molitev pred Najsvetejšim za blagoslov naše domovine
25.6., dan državnosti; ta dan radi molimo za našo domovino, za mir in
blaginjo
29.6., praznik apostolov Petra in Pavla; pred sv. mašo molitev za nove
duhovne poklice
2.7.,Smolniška nedelja; ob 10. uri sv. maša, nato procesija z Najsvetejšim
Ob koncu šolskega in veroučnega leta
Dobri Bog, hvala ti, da si nam skozi vse dni šolskega in veroučnega leta
stal ob strani, tako v dobrih in veselih trenutkih, kot tistih, ko se nas je loteval strah, neuspeh in še kaj. Pomagaj nam, da bomo znali počitniški čas, ki
je pred vrati, dobro izkoristiti. Naj v dobri družbi in zdravem okolju naberemo nove moči. Varuj nas na naših poteh in daj, da bomo imeli v teh prostih
tednih čim več priložnosti občudovati lepoto narave, ki si jo ti ustvaril.
V mesecu maju so prejeli zakrament sv. krsta:
Alex Plešnik, Anastasija Smodiš, Tine Borin, Olivija Nedog Borin,
Julija Nedog Borin, Matic Svenšek, Tine Šarh in Nika Sorko
Naši umrli farani v mesecu maju:
Marija Krivec Markovič, Alojzija Kosar in Jožefa Očko.
Naj počivajo v miru!
Spletna stran Župnije Ruše: http://www.zupnijaruse.si
Telefon: 02 661 50 71, GSM: 031 587 955
Župnijska karitas: GSM: 030 643 235

