1.9.
2.9.

P
S

Antonin, mučenec

3.9.

N

Angelska nedelja

4.9.

P

5.9.

T

6.9.

S

Mojzes, prerok
Mati Terezija,
redovnica
Zaharija, prerok

7.9.

Č

Regina, mučenka

8.9.

P

Rojstvo
Device Marijine

9.9.

S

Egidij (Tilen), opat

Ruška sobota

18.30
18.30
7.00
10.00
15.00
18.30
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30
10.00
19.00
7.30

+ Karl Hleb
- za farane in dobrotnike župnije
+ Dušan Hartman
+ Jožica Kotnik
Smolnik
+ Maksimiljan Kompoš
+ Matej, Marija, Ludvik,
Alojz in Janez Zagomilšek
+ Janez Zagomilšek in starši Žigert
+ Franc, Marija in starši Voh, družina
Veselič, Sedminek in sorodniki
+ Rudolf in Alojzija Pušnik
Rozalija Debeljak in družina Oder
- v zahvalo Ruški Mariji ter priprošnja
za zdravje in blagoslov v družini
+ Terezija Dolinšek
+ Rado Robič ter starši Robič in Holcman

18.30

+ družina Tomazini
+ Vlado in Anica Jurič
- v zahvalo Ruški Mariji ter priprošnja
za zdravje in blagoslov v družini
+ družina Karlatec
+ Marica Pušenjak
+ Janez in Marija Narobe ter Jože Kolander
+ Terezija Jug
+ Slavko Vollmeier
- v zahvalo Ruški Mariji ter priprošnja
za zdravje in blagoslov v družini
+ Lidija Zemljarič roj. Kovačič
+ Nada Brunčič
+ Ivan Knez
+ Ivan Rozman, starši Repolusk, brat Lojzek
sestri Zofka in Milka ter nečak Marijan
+ Lojzka Kosar
- po namenu
+ Marijan Repolusk
+ starši Jurše in Ljudmila Trilar
- za farane in dobrotnike župnije
+ Marija Rotovnik
+ družina Globokar
+ družina Flakus in Potočnik
+ Kristina, Violeta, Janko,
Franc in Marija Javšnik
- po namenu

18.30

+ Ivan Pirš

18.30
7.00
10.00

+ Pavel Jurič in svojci
- za farane in dobrotnike župnije
- za Božje varstvo ter blagoslov
otrok, staršev in družin
+ Vitold Sušec
Smolnik

10.9.

N

RUŠKA NEDELJA

11.9.
12.9.
13.9.
14.9.
15.9.

P
T
S
Č
P

Prot in Hijacint
Marijino ime
Janez Zlatousti
Povišanje Sv. Križa
Žalostna Mati Božja

18.30
18.30
7.00
18.30
18.30

16.9.

S

Ljudmila (Milka)

18.30

17.9.

N

18.9.

P

7.00
10.00
18.30

19.9.

T

20.9.
21.9.
22.9.
23.9.

S
Č
P
S

24. nedelja
med letom
Ariadna, mučenka
Teodor Angleški,
škof
Korejski mučenci
Matej, evangelist
Mavricij, mučenec
Pater Pij

24.9.

N

Slomškova nedelja

25.9.
26.9.

P
T

27.9.

S

28.9.

Č

29.9.

P

30.9.

S

Sergij Radoneški
Kozma in Damijan
Vincencij Pavelski,
ustanovit. lazaristov
Venčeslav, mučenec
Mihael, Gabriel,
Rafael, nadangeli
Hieronim, duhovnik

1.10.

N

Rožnovenska
nedelja

+ Frančiška Ketiš ter Anton in Frančiška Kure

10.00

18.30
7.00
18.30
18.30
18.30
7.00
10.00
18.30
18.30
7.00

15.00
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GLASILO RUŠKE ŽUPNIJE
»Z Bogom začni vsako delo …« bi rekel naš blaženi
Anton Martin Slomšek. Ko začenjamo novo šolsko in
veroučno leto, je prav, da na to pot povabimo Jezusa z
molitvijo, ki pravi: »...naj tudi v novem šolskem in
veroučnem letu napredujem v kreposti in modrosti.
Jezus ohranjaj v meni željo po novih spoznanjih, ki
mi jih posredujejo starši, učitelji, profesorji, duhovniki, kateheti in drugi vzgojitelji.« Če nam bo kdaj
težko, nam bo on zagotovo stal ob strani, kadar pa
nam bo šlo dobro, se mu ne pozabimo zahvaliti, da
nam naklanja takšne sposobnosti. Ob vseh šolskih in
obšolski dejavnosti pa ne pozabimo, da nas Jezus,
skupaj z našimi prijatelji, čaka tudi ob oltarni mizi.
Nedelja je še posebej primeren dan, da se veselimo skupaj z vsemi kristjani in
ljudmi dobre volje. Vsem učencem, staršem, učiteljem, vzgojiteljem in katehetom, obilje blagoslova v novem šolskem in veroučnem letu.
Kaj je milost?
Pod milostjo razumemo svobodno, ljubečo Božjo naklonjenost do nas,
njegovo pomagajočo dobroto, življenjsko moč, ki prihaja od njega.
Po križu in vstajenju se Bog popolnoma obrača k nam in se nam zaupa v
milosti. Milost je vse, kar nam Bog podarja, ne da bi si to vsaj malo zaslužili. (KKC 1996–1998, 2005, 2021) »Milost,« pravi papež Benedikt XVI., »je to,
da smo opaženi od Boga in da se nas njegova ljubezen dotakne.« Milost ni
nobena stvar, temveč Božja samopodaritev ljudem. Bog ne daje nikoli manj od
sebe samega. V milosti smo mi v Bogu.
Mogočna Božja obljuba
Moj angel, mogočna Božja obljuba, nikoli te nisem videl, toda Gospod mi pravi,
da si tu. Nikoli te nisem poznal (ali pa sem le pozabil?) – toda vedno si bil tu.
Ostani pri meni, ti sveti prijatelj, podnevi in ponoči, ko sem sam ali z drugimi.
Ostani ob moji strani, ko nihče več ne more iti z menoj, ko mi nihče več ne
more pomagati, ko mi nihče ne more svetovati.
Varuj me, moj močni pomočnik, postavi se zame, brani me vsega, kar mi škodi,
in čuvaj me pred padci. Amen.
Georg Lengerke, Youcat – Molitvenik za mlade

Ob župnijskem prazniku 'ruška nedelja'
Sreda, 6.9.;

19.00, v hotelu Veter okrogla miza-pogovor:
»Naši duhovniki in njihove kronike«

Petek , 8.9.;

7.00, jutranja sv. maša ob prazniku Marijinega rojstva
18.00, molitev litanij pred Najsvetejšim za blagoslov
župnijskega praznika, naše župnije in našega kraja
ter sv. maša, pri kateri sodeluje družinski pevski
zbor

Sobota, 10.9.; 10.00, srečanje bolnikov; sv. maša, priložnost za
sv. spoved in prejem bolniškega maziljenja, po sv.
maši srečanje v župnijskem domu
18.00, molitev pred Najsvetejšim za blagoslov v novem
pastoralnem, šolskem in veroučnem letu ter po
osebnem namenu; priložnost za sv. spoved
19.00, sv. maša in prošnja procesija z Marijinim kipom
za blagoslov v družinah in za zakonce, ki ne morejo
imeti otrok
Nedelja, 11.9.; 7.30, sv. maša, priložnost za sv. spoved
10.00, slovesna sv. maša, priložnost za sv. spoved, po
sv. maši srečanje in pogostitev vseh romarjev
Oznanila:
1.9., začetek novega šolskega in pastoralnega leta
1.- 2.9., obhajamo prvi petek in soboto; dopoldne obisk bolnikov na domu;
pred sv. mašo smo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim za duhovne poklice
in obnovitvi posvetitve Jezusovemu srcu
5.9., ob 19. uri srečanje katehetov in animatorjev
8.9., praznik Marijinega rojstva
9.-10.9., praznovanje župnijskega praznika »RUŠKA NEDELJA«
11.9., začetek veroučnega leta
16.9., festival mladih in družin v Stični
24.9., obhajanje Slomškove nedelje
25.9., ob 19. uri srečanje staršev prvoobhajancev v veroučni učilnici
26.9., ob 19. uri srečanje staršev birmancev v veroučni učilnici
28.9., ob 19.30 uri srečanje skupine 'Nove družine'
1.10., ob 10. uri družinska sv. maša za blagoslov v družinah ter blagoslov šolskih torb

Z novim pastoralnim letom smo znova povabljeni, da se vključimo v kakšno pastoralno skupino, ki nam lahko pomaga pri našem krščanskem življenju:
 molitev pred Najsvetejšim je vsak četrtek pred sv. mašo; najprej je
molitev rožnega venca, nato tišina za osebno molitev;
 ob prvih četrtkih, petkih in sobotah je molitev pred Najsvetejšim
namenjena za duhovne poklice, za blagoslov v družinah ter po osebnem
namenu; obnovimo tudi posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu;
 srečanja v delavnicah molitve in življenja so namenjena odkrivanju in
spoznavanju Boga ter bistva in smisla molitve pod geslom:
»Naučimo se moliti, da bi se naučili živeti«, prvo srečanje bo v torek,
12.9., ob 19. uri;
 Frančiškov svetni red (Frančiškova družina) ima srečanja vsako
prvo soboto v mesecu po sv. maši;
 zakonska skupina 'Nove družine', ki v naši župniji deluje v okviru
gibanja 'Marijino delo', ima svoja srečanja vsak četrti četrtek v mesecu ob
19.30 uri;
 nepogrešljivi del pri vsakem bogoslužju je petje, zato z veseljem vabimo
nove člane/ice Cerkvenega pevskega zbora; dobrodošli, kajti tudi z vašo
pomočjo bo petje in s tem sodelovanje pri bogoslužju lepše;
 veroučence/ke in mlade vabimo k ministrantom/kam ter k družinskemu pevskemu zboru za sodelovaje pri družinskih in drugih sv. mašah.
Lepo prosimo vse starše, da spodbudite svoje otroke za sodelovanje pri
zboru in sv. maši.
V mesecu juliju in avgustu so prejeli zakrament sv. krsta:
Liam Zmazek, Jakob Mikuš, Sofija Berglez, Vasja Viher, Maks Repolusk,
Ina Forštnerič Kotnik, Nejc Ferk in Kaja Pliberšek.
Naši umrli farani v mesecu juliju in avgustu:
Milan Bučar, Stanislav Mohorko, Helena Gorenak, Lidija Zemljarič Kovačič,
Silva Vute, Irma Mihelič, Zdravko Turk, Milka Osterveršnik, Grega Trup,
Ignac Ovčar, Vojko Jug, Sonja Peklar in Zora Kogelnik.
Naj počivajo v miru!
ZAČETEK VEROUČNEGA LETA
Z veroukom bomo začeli v ponedeljek, 11. septembra. Urnik si lahko
pogledate na oglasni deski in na spletni strani Župnije Ruše s 1. septembrom. Vpis v prvi razred bo pri prvi veroučni uri, lahko pa tudi v času
uradnih ur.

