1.12.
2.12.

P
S

P

Marija Klementina
Vivijana, mučenka
1. ADVENTNA
NEDELJA
Barbara, mučenka

17.00
17.00
8.00
10.00
17.00

+ Marica Primožič
+ Janez Kušar, starši Mernik in brat Feliks
- za farane in dobrotnike župnije
+ Branko in Štefka Gorjup
+ Roman Dokl

3.12.

N

4.12.
5.12.
6.12.
7.12.

T
S
Č

Sava, opat
Miklavž, škof
Ambrož, škof

17.00
8.00
17.00

8.12.

P

Brezmadežno spočetje
Device Marije

8.30
17.00
17.00
8.00
10.00
17.00

+ Jože Pliberšek in nj. starši
- v zahvalo RMB za uspešno operacijo
+ Janko Božac
- v zahvalo Ruški Mariji ter priprošnja
za zdravje in blagoslov v družini
+ Franc Maričnik in starši
+ Karl Hleb
- za farane in dobrotnike župnije
+ Julij Jurše, brat Drago ter starši Julijana in Franc
+ Adolf Skudnik

17.00

+ starši in bratje Ropič ter Jože Zorman

9.12.

S

10.12.

N

11.12.

P

Valerija, mučenka
2. ADVENTNA
NEDELJA
Damaz I., papež

12.12.

T

Finian, opat

13.12.

S

Lucija, mučenka

8.00

+ Marija Simonič

14.12.

Č

Janez od Križa

17.00

+ starši Sep, brata, sestre, Alojz Stegne, Peter Magrl

15.12.

P

Marija di Rossa

17.00

+ Tone Jurše

16.12.

S

17.12.

N

18.12.

P

17.00
8.00
10.00
17.00

19.12.

T

20.12.

S

21.12.

Č

Adela, kraljica
3. ADVENTNA
NEDELJA
Gacijan, misijonar
Urban V.,
papež
Vincencij Romano,
duhovnik
Peter Kanizij

17.00

+ Hinko Robnik in Mihovi
- za farane in dobrotnike župnije
+ Terezija Dolinšek
+ Božena Švajger
+ Angela in Franc Lušenc, Ivan Trstenjak
in družina Maguša
+ Bertl, Hinko, Rozika in starši Obrul,
Simon Sevšek in Drago Sep
+ Marijan Repolusk

22.12.

P

Frančiška Cabrini

17.00

+ Sonja Peklar in Julijana Podlesek

23.12.

S

Janez Kancij

24.12.

N

25.12.

P

26.12.

T

Štefan, prvi mučenec

27.12.

S

Janez, evangelist

17.00
8.00
17.00
24.00
10.00
17.00
8.00
10.00
8.00

+ Herman in Marija Črešnar
+ družina Borin
+ Štefka in Branko Gorjup
+ Stanislav Stojnšek, Mihael Repolusk in sorodniki
+ Anica Jurič
+ Branko Reisman
+ Ivan Svenšek
+ Štefka in Branko Gorjup
+ Štefka, Ludvik in Domen Šolar

28.12.
29.12.
30.12.

Č
P
S

Nedolžni otroci
David, kralj
Feliks I., papež

31.12.

N

Sveta Družina

17.00
17.00
17.00
8.00
10.00

1.1.

P

Novo leto, dan miru

+ Kristina, Violeta, Janko, Franc in Marija Javšnik
+ Vinko Meško
+ Ana, Josip in Marija Sabolek
+ sestra Emica in starši Zakeršnik
+ Ivan in starši Zorko ter Štefka Breznik
+ Jože in Julijana Korman, Jožica Germič,
Alojz in Marijan Repolusk

4. ADVENTNA
NEDELJA
»Sveti večer«
BOŽIČ
Gospodovo rojstvo

17.00
8.00

10.00

12 / 2017
GLASILO RUŠKE ŽUPNIJE
Lk 1,26–38

ANGELOVA OBLJUBA
Na četrto adventno nedeljo beremo evangelij o angelovem oznanjenju Mariji, kakor
nam ga prikazuje evangelist Luka. Na
božično skrivnost gleda skozi oči matere,
ki bo rodila otroka. Marija je preprosto
nazareško dekle. Nekega dne jo obišče
angel Gabrijel in ji oznani, da bo spočela
otroka, ki »bo velik in se bo imenoval Sin
Najvišjega« (prim. Lk 1,32). Marija se prestraši, a angelu kljub temu zaupa in se z njim pogovori.
Pa si ob tem mislimo, da bi tudi mi sami zaupali angelu. Toda kako ga prepoznati: Božji angel se lahko pojavi v človeški podobi kot nekdo, ki nas tako nagovori, da se dotakne našega srca; lahko pa je to samo tiha notranja spodbuda;
lahko so tudi sanje …
Tako angeli prihajajo tudi k nam, z vabilom, da sprejmemo njihovo sporočilo, ki
prinaša s prihodom Boga lepše in srečnejše življenje.… kot Marija, ki sprejme
Božjo obljubo: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi!« (pirm. Lk 1,38). Prav zato je Marija prapodoba resnično verne žene, po njej
prihaja na svet novo življenje.
Božič je torej izziv tudi za nas, da bi zaupali pogosto tako tihim angelskih spodbudam. Mariji je angel obljubil otroka, ki bo svet, Božji. Nekaj novega, svetega,
nekaj nad čimer svet ne bo imel moči, bo rojeno v njej in po njej. Ta obljuba velja tudi nam: če zaupamo angelovi besedi, bo Bog tudi nas prerodil. Božji otrok
bi rad bil rojen tudi v nas. V nas želi prebuditi resnično in pravo, enkratno podobo, ki si jo je Bog za nas zamislil.
Morda človek težko verjame, da Bog želi tudi v njem ustvarjati nekaj novega,
saj je prepričan, da tega ni vreden. Njegovo življenje je tako povprečno, ničesar
nima pokazati. Toda prav za njega velja: pri Bogu ni nič nemogoče; v vsakem
lahko rojeva otroka, ki bo svet, ki ga ne bo dosegla moč tega sveta; dragi človek, postajal boš Božji otrok, ki bo odgovarjal prvotni zamisli Boga o tebi.
Prim: A. Grün, Blagoslovljen božič

V temi izgubljenem svetu je Jezusovo rojstvo obljuba, da Bog
podarja nov začetek. To pa velja tudi danes za nas. Božja milost,
ki se je rodila z Jezusom, nas vodi k temu, da bi uresničili pravo
človeško podobo, da bi na tem svetu živeli preudarno, pravično in
pobožno.
Z Jezusom se je uresničila Božja milost, po kateri smo resnično
sposobni, da postajamo ljudje. Tudi danes svet stremi po tem, da
zaživi prava podoba človeka. Če se bo to uresničilo, bo svet postal
boljši, saj bo ozdravljen in rešen.
Anselm Grün, Blagoslovljen božič

December je za kristjana še posebej
mesec poglabljanja razmerij med
ljudmi ter med človekom in Bogom.
Spomin na rojstvo Boga in človeka,
ta čudež nad čudeži,
nas k temu še posebej vabi.
(Vinko Škafar)

8. december - molitveni dan v naši župniji; Najsvetejše bo izpostavljeno po jutranji sv. maši do 12. ure, od 15. ure pa do večerne sv. maše.
Lepo je, da vedno nekdo moli pred Najsvetejšim, kajti ta dan je molitveni
dan, ko naša župnija moli za vse, ki so v kakršnikoli stiski oz. še posebej
potrebujejo Božjo bližino.
ob 9.00 Log, Bistrica in Bezena
ob 10.00 Lobnica in Smolnik
ob 11.00 Ruše
ob 15.00-17.00 ŽPS, pevci, Frančiškova družina, bralci, Karitas in družine
ob 17.00 sv. maša; po maši litanije Matere Božje in blagoslov
V mesecu novembru so prejeli zakrament sv. krsta:
Ela Vagner, Anej Žnofl, Hana Halas, Tin Majster, Nik Zlodej in Luka Najglič
Naši umrli farani v mesecu novembru:
Srečko Mihelak, Janez Trtinek, Štefka Breznik, Marija Bobovnik
in Hugo Ervin Klaužer.
Naj počivajo v miru!
Verski tisk 2017
Še naprej smo vabljeni, da v letu 2018 ostanemo zvesti naročniki verskega
tiska. Letna naročnina za Družino 100 €, Ognjišče 32 € in Misijonska
obzorja 9 €.

Dogodki v mesecu decembru:
1.-2.12., 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 in Marijinemu srcu
1.12., ob 17.30 adventna delavnica; izdelovanje adventnih venčkov
2.12., po sv. maši srečanje Frančiškove družine
3.12., obhajamo 1. ADVENTNO NEDELJO; pri obeh sv. mašah blagoslov
adventnih venčkov
4.12., ob 18. uri dobrodelni Miklavžev večer v Zavodu Antona Martina
Slomška na Vrbanski 30 v Mariboru
5.12., ob 17. uri v župnijski cerkvi sv. maša in srečanje s sv. Miklavžem
8.12., obhajamo praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije; za našo
župnijo molitveni dan
9.12., ob 17.30 v župnijski cerkvi koncert komornih skupin Godbe Ruše z
gosti
10.12., obhajamo 2. ADVENTNO NEDELJO; pri sv. maši ob 10. uri predstavitev prvoobhajancev, pri obeh sv. mašah priložnost za adventno sv. spoved, ob 15. uri srečanje otroških, mladinskih in družinskih zborov pri sv.
Jožefu na Studencih
11.-16.12., adventna duhovna obnova za veroučence
14.12., ob 18. uri redna seja ŽPS
15.12., dopoldan obisk bolnikov na domu; ker bolniki ne morejo v cerkev, je
prav, da jim pred božičnimi prazniki omogočimo obhajanje zakramentov na
domu, obisk lahko prijavite v zakristiji, pisarni ali po telefonu
16.12., ob 10. uri birmanske skupine
17.12., obhajamo 3. ADVENTNO NEDELJO; pri sv. maši ob 10. uri predstavitev birmancev, po sv. maši srečanje staršev in botrov v veroučni učilnici
17.12., začetek božične devetdnevnice; molitev namenjena za naše družine, župnijo, domovino in za mir po svetu
23.12., ob 17. uri v župnijski cerkvi sprejem Betlehemske lučke miru
24.12., 4. ADVENTNA NEDELJA in SVETI VEČER; ob 17. uri srečanje
otrok pri jaslicah, blagoslov jaslic in sv. maša, ob 24. uri polnočnica
25.12., BOŽIČ—slovesni praznik Gospodovega rojstva; božične sv. maše
ob 10. in 17.uri
26.12., praznik sv. Štefana; pri sv. mašah blagoslov vode in soli ter molitev
za domovino, pri sv. maši ob 10. uri sodelujeta MePZ Ruše in domači CePZ
27.12., praznik sv. Janeza; pri sv. maši blagoslov vina
28.12., Nedolžni otroci; ob 16.30 molitvena ura in sv. maša za otroke in družine, ki trpijo
31.12., praznik Svete družine in slovo od starega leta; k sv. maši ob 10. uri
še posebej vabljene družine, pri sv. mašah se bomo zahvalili za vse dobro,
kar smo prejeli v tem letu
1.1., novo leto-dan miru; sv. maša ob 10 uri, pri kateri bomo prosili za blagoslov in Božje varstvo v novem letu

