26. nedelja
med letom
'rožnovenska nedelja'

7.00

1.10.

N

10.00

2.10.
3.10.
4.10.
5.10.

P
T
S
Č

6.10.

P

7.10.

S

8.10.

N

9.10.
10.10.

P
T

Angeli varuhi
Kandida, mučenka
Frančišek Asiški
Favstina Kowalska
Bruno, ustanovitelj
kartuzijanov
Rožnovenska Marija
27. nedelja
med letom
Abraham in Sara
Danilo (Danijel)

11.10.

S

Janez XXIII, papež

8.00

12.10.
13.10.
14.10.

Č
P
S

15.10.

N

16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.

P
T
S
Č
P

17.00
17.00
17.00
8.00
10.00
17.00
17.00
8.00
17.00
17.00

21.10.

S

Maksimiljan Celjski, škof
Gerald, vitez
Kalist I., papež
28. nedelja
med letom
Hedvika, kneginja
Ignacij Antiohijski
Luka, evangelist
Pavel od Križa
b.sl. Anton Slabe
Uršula, devica
in mučenka

22.10.

N

Misijonska nedelja

23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.

P
T
S
Č
P
S

Janez Kapistran
Anton Claret, škof
Krizant in Darija, Darinka
Lucijan in Marcijan
Sabina Avilska
Simon in Juda Tadej

29.10.

N

Žegnanjska nedelja

30.10.
31.10.

P
T

Marcel, mučenec
Bolfenk, škof

1.11.

S

VSI SVETI

2.11.

Č

SPOMIN RAJNIH

15.00
17.00
17.00
8.00
17.00
17.00
17.00
8.00
10.00
17.00
17.00

15.00
8.00
10.00
17.00
17.00
8.00
17.00
17.00
17.00
8.00
10.00
17.00
17.00
8.00
14.00
9.00

- za farane in dobrotnike župnije
- za Božje varstvo ter blagoslov
otrok, staršev in družin
+ Vitold Sušec
+ Zdenka Štanc
+ Marija Prgomet
+ Marica Pušenjak
+ Franc Volmajer
+ Marjan Grajfoner, Rado Možič,
starši Veselič in sorodniki
+ Herman in Marija Črešnar
- za farane in dobrotnike župnije
+ starši Viktor in Danica Remšak
+ Darko Marinc
+ Rezika Dolinšek

Smolnik

+ Bertl, Hinko, Rozika in starši Obrul
ter Simon Sevšek in Drago Sep
+ Alojz in Marijan Repolusk ter Jožef in Julijana Korman
+ Terezija Dolinšek
+ Branko Reisman
- za farane in dobrotnike župnije
+ Srečko Šarh
+ Terezija Dolinšek
+ Terezija in Karl Hleb ter Alojzija in Peter Krajnc
+ Ivan Marn
+ Karl Hleb
+ Jurček in Katica Baranašič ter Trezika Rebernak
+ starši Jože in Rozika Gril ter brat Jože Gril
Bistrica ob Dravi
- za farane in dobrotnike župnije
+ Ivan Pliberšek ter družina Zagomilšek
+ Jože Anžel
+ Veronika Tertinek in sorodniki
+ Matej, Marija, Ludvik, Alojz in Janez Zagomilšek
+ Kristina, Violeta, Janko, Franc in Marija Javšnik
+ Sabina Cavrič
+ Vitold Sušec
- za farane in dobrotnike župnije
+ Anton in Štefanija Stajan
+ Maksimiljan in Terezija Petrovič
+ Marija, Matej, Ludvik, Alojz in Janez Zagomilšek
+ Branko in Štefka Gorjup
+ Terezija Dolinšek
pokopališče
+ Ladislav Strnad in sorodniki
pokopališče
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Moli, moli, rožni venec. ..
Mesec oktober nas z molitvijo in premišljevanjem rožnega venca vzpodbuja k
naši osebni molitvi.
O prelepa preprostost vere, veliko si
nam podelila s tem starim družinskim
rožnim vencem, ki visi na porjavelem
žeblju na steni omare. Nanj so navezani najlepši spomini mojega življenja.
Črne kroglice so nanizane na močni
pleteni vrvi, tudi križ na vozlišču je lesen, le obroček, ki je nanj pritrjen, je iz
kosti. O, ta križ! Ves je obrabljen od prijemov… Komaj še razločim Kristusovo telo na njem. Pri križu se začenja in konča naša molitev ... Žena ali mož,
ki ga je prvi posvetil s svojo molitvijo, že zdavnaj počivata v Bogu, toda rožni
venec nas še druži z njimi. Kakor plezalci smo, ki so v gorski steni navezani
na rešilno vrv; in to vrv drži sama Mati Božja v rokah. Vemo, da ne bomo
padli, dokler se je bomo oklepali. Dragocenejša je od materinega poročnega
prstana ali uhanov ...
Ne, brez rožnega venca ne bi bilo našega doma, kakor bi ne bilo družine
brez očeta in matere. O, ve lepe, obrabljene jagode! Očenaševe so kakor
orehi, zdravamarije kakor češnje. Kadar udari druga ob drugo, je slišati, kot
bi z velike višine kanila kapljica vode na skalo. Tako okorno izrezljane iz
lesa, niti povsem okrogle niso. Podobne so molitvam izmučenih ljudi... Čez
sto let so že stare, dvesto let morda, in vsakokrat, ko udari pri molitvi druga
ob drugo, potrka na rajske duri: "Tik, – poslušaj dobri Bog, usmili se nas ...
Saj si se za nas učlovečil ..., za nas trpel ..., nam v pričevanje od mrtvih
vstal ..."
Vsaka jagoda je zaznamovana v nebeških urbarjih kot zrno, vrženo v zorano
njivo, ki obrodi stoteren sad ..."
Prim. dr. Emilijan Cevc, Preproste stvari

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

Zakaj smemo zaupati, da Bog usliši našo molitev?

Oznanila:

Mnogi ljudje, ki so Jezusa v času njegovega življenja prosili za ozdravljenje,
so bili uslišani. Jezus, ki je vstal od smrti, živi, posluša naše prošnje in jih
prinaša k Očetu. (KKC 2615–2616, 2621)
Še danes poznamo ime predstojnika shodnice: ime mu je bilo Jair. Ta mož je
Jezusa prosil za pomoč in bil uslišan. Njegova hčerka je bila na smrt bolna. Nihče
ni mogel več pomagati. Jezus njegove hčere ni le ozdravil, ampak jo je celo obudil
od mrtvih (Mr 5,21–43). Izpričano je, da je Jezus ozdravil veliko ljudi. Delal je znamenja in čudeže. Hromi, gobavi in slepi niso zaman prosili Jezusa. Izpričana so
tudi uslišanja molitev na priprošnjo svetnikov Cerkve. Veliko kristjanov pripoveduje, kako so klicali k Bogu in jih je Bog uslišal. Vendar Bog ni avtomat. Bogu moramo prepustiti, kako bo uslišal naše klice.
Kaj je notranja molitev?
Notranja molitev je ljubezen, molčanje, poslušanje, bivanje pred Bogom.
(KKC 2709–2719, 2724)
Za notranjo molitev potrebujemo čas, odločnost in predvsem čisto srce. To je ponižna, uboga izročitev ustvarjenega bitja, ki pusti, da odpadejo vse maske in veruje
ljubezni ter s srcem išče svojega Boga. Notranja molitev se pogosto imenuje tudi
molitev srca in kontemplacija (sveto zrenje).
Kaj je vest?
Tega ni mogoče enostavno razložiti. Najlažje bi si predstavljali, če pogledamo razlago na podlagi primera. Vest je neke vrste skrinjica, ki jo imamo v svoji notranjosti. Vanjo zelo skrbno shranjujemo spomin na vse, kar mislimo, rečemo, delamo in
kako smo mislili, govorili, delali: dobro, slabo ali tako–tako.
Ključ za to skrinjico imamo samo mi in Jezus, ki vse vidi. Nihče drug ne more
pokukati vanjo, če nima našega dovoljenja.
Izprašati si vest, pomeni, da se od časa do časa ustavimo – najbolje kar vsak
večer, preden zaspimo – skrinjico odpremo in preverimo, kaj smo mislili, govorili,
delali in kako smo mislili ,govorili, delali: dobro slabo ali tako–tako.
Sam postopek ni težaven. Jasno, treba se ga je naučiti. Če potrebujemo trening,
da dobro zabijemo žogo, je seveda še toliko bolj potrebna vaja, da postanemo
ljudje, ki ne gredo skozi življenje brezglavo, ampak vedno vedo, ali ravnajo dobro
ali slabo ali nekaj vmes.
Vtisnimo si v spomin: za iskren in dober odnos do sebe, drugih in Jezusa je potrebno, da je v naši skrinjici »vse na svojem mestu«, da v njej ne vlada nered in tisto,
kar označujemo s »slabo«.
Po: Tonino Lasconi

1.10., začetek rožnovenske pobožnosti; vabljeni k molitvi rožnega venca
vsak dan pred sv. mašo
ob 10. uri družinska sv. maša za blagoslov v družinah ter blagoslov
šolskih torb
1.-8.10., Teden za življenje pod geslom: »Kako je lepo upanje, ki mi ga
daje Bog
5.-7.10., 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
7.10., po sv. maši srečanje Frančiškove družine
7.10., Radio Ognjišče in frančiškani z Brezij vabijo k Mariji Pomagaj na
DAN ROŽNEGA VENCA; maševal bo nadškof Marjan Turnšek, radijski prenos od 18. do 21.ure
10.10., ob 18. uri srečanje staršev veroučencev
11.10., ob 18.30 uri v mariborski stolnici sv. maša ob začetku novega
študijskega leta
14.10., ob 10. uri birmanske skupine
romanje slovenskih in hrvaških vernikov v Stično
17.10., po sv. maši srečanje katehetov in animatorjev
18.10., ob 18.30. v mariborski stolnici dekanijsko srečanje ob sklepu
romanja kipa fatimske Marije
21.10., ob 9. uri srečanje ministrantov v Mariboru
ob 10. uri pri sv. Jožefu v Ljubljani prvo vseslovensko srečanje
ločenih;
www.srcerazvezani.si.
ob 15. uri lepo vabljeni k sv. maši v Bistrico ob Dravi
26.10., po večerni sv. maši redna seja ŽPS
ob 19.30 uri srečanje skupine 'Nove družine'
31.10., zaključek rožnovenske pobožnosti; pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim
1.11., VSI SVETI; ob 14. uri na pokopališču sv. maša, molitve za rajne in
pokropitev grobov
2.11.., ob 9. uri sv. maša na pokopališču
V mesecu septembru so prejeli zakrament sv. krsta:
Tanaja Fašnik, Noel Hojnik, Lina Bubnjar, Filip Koželnik, Danaja Cink
in Maja Reisman.
Staršem, botrom in krščencem iskreno čestitamo ter želimo obilje Božjega
blagoslova!
Naši umrli farani v mesecu septembru:
Stanko Lipnik, Ivan Divljak in Jožica Jurič.
Naj počivajo v miru !

