1.1.

P

2.1.
3.1.
4.1.
5.1.

T
S
Č
P

Marija, Božja Mati
Novo leto, dan miru
Bazilij Veliki
Ime Jezusovo
Angela Folinjska
Milena, devica

6.1.

S

Sveti Trije kralji

7.1.

N

Jezusov krst

8.1.

P

Severin Noriški

17.00

9.1.
10.1.
11.1.
12.1.
13.1.

T
S
Č
P
S

Hadrijan, opat
Gregor Niški
Pavlin Oglejski
Tatjana, Tanja
Hilarij, Radovan

14.1.

N

2. nedela med letom

15.1.
16.1.
17.1.
18.1.
19.1.
20.1.

P
T
S
Č
P
S

Mihej in Habakuk
Maroški mučenci
Anton, puščavnik
Marjeta Ogrska
b. sl. Friderik Baraga
Fabijan in Boštjan

17.00
8.00
17.00
17.00
17.00
8.00
10.00
17.00
17.00
8.00
17.00
17.00
17.00
8.00

21.1.

N

3. nedelja med letom

22.1.
23.1.

P
T

Laura Vicuna
Zaroka Marije in Jožefa

17.00
17.00

24.1.

S

Frančišek Saleški

8.00

25.1.
26.1.
27.1.

Č
P
S

Spreobrn. apst. Pavla
Timotej in Tit
Angela Merici

28.1.

N

Nedelja
Svetega pisma

17.00
17.00
17.00
8.00
10.00

29.1.
30.1.
31.1.

P
T
S

Konstancij, škof
Hijacinta Mariscoti
Janez Bosko

17.00
17.00
8.00

10.00
17.00
8.00
17.00
17.00
8.00
17.00
8.00
10.00

10.00

+ Jože in Julijana Korman, Jožica Germič
Alojz in Marijan Repolusk
+ Marija Zajfrid
+ družina Vuk in sorodniki
+ Janko Božac
+ Rado Trobentar
+ Alojzija Kosar
+ Milka Osterveršnik
- za farane in dobrotnike žunije
+ Ivan Knez
+ Alojz Stegne, Peter Magerl, starši Sep,
bratje in sestre
+ Slavko Vollmeier
+ Igor Kapus
+ Ivan Divjak in Marija Šraj
+ Pavel Mrakič
+ Karl Hleb
- za farane in dobrotnike župnije
+ Ignac Ovčar
+ Stanko Mohorko
+ Tone Jurše
+ Antonija Trop
+ Katarina in Janez Korošec ter sorodniki
+ Nada Brunčič
+ Edvard in Angela Kosi ter Stanko Dogonik
+ Vojko Ulaga
- za srečen porod ter za zdravje
staršev in otroka
+ Antonija Trop
+ družina Zavec in sorodniki
+ Alojz in Alojzija Repolusk
ter pokojni iz njune družine
- za blagoslov v družini Verglez in Milec
+ Terezija Jug
+ Marica Pušenjak
- za farane in dobrotnike župnije
- priprošnja RMB za zdravje
in blagoslov v družini
+ Adolf Petrič
+ Stanko Lipnik
+ Jože ter družina Hertiš in Mrakič

01 / 2018
GLASILO RUŠKE ŽUPNIJE
Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji
in Janez ga je krstil v Jordanu. Brž ko je stopil
iz vode, je zagledal nebesa odprta in Duha, ki
se je spuščal nadenj kakor golob. In zaslišal se
je glas iz nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad
teboj imam veselje.«
(Mr 1,9–11)
Vsak krst se najprej podeljuje v veri tistega, ki
za krst zaprosi (katehumena). Kjer so krščenci
otroci, se jim krst podeli v veri staršev in botrov, pa tudi celotnega cerkvenega občestva.
Vsi smo torej poklicani k odgovornosti za to, da
bo seme vere, ki je bilo v otroka položeno pri
sv. krstu, moglo rasti ter dozoreti v sad odrasle
vere krščenca. To je velika odgovornost, ki se je tako starši in botri, pa tudi
člani župnijskih občestev moramo zavedati.
Zaradi tega dejstva je sveti papež Janez Pavel II. tako močno poudarjal t. i.
»družinsko pastoralo«. Obenem pa je spodbujal tudi župnijsko pastoralo v
vseh njenih različnih oblikah in skupinah: v zakonskih, molitvenih, bibličnih,
mladinskih,..., kakor tudi odgovornost bolnih, ostarelih in drugih članov župnijskega občestva. Prav vsi smo poklicani in vsi poslani, da vsak na svoj
način prispevamo k apostolatu, vsi moremo in moramo biti pričevalci, apostoli Kristusa in njegove ljubezni.
Prim: J. Kužnik, V Marijini šoli

Na pobudo biblicistov so slovenski škofje razglasili nedeljo Svetega pisma in
določili, da bo to zadnja nedelja v januarju. Prvo smo tako obhajali leta 1990, kar
pomeni, da je letošnja že 28. zapovrstjo. Letošnje geslo se glasi: »Z Bogom v
družini.« Naj Sveto pismo (knjiga vseh knjig) ne obleži na naših policah družinskega doma, temveč naj nas vsak dan vabi, da ga vzamemo v roke, ga skupaj
prebiramo in razlagamo. Le tako bo lahko Beseda resnično delovala v naših družinah in v svetu ter nam pomagala skozi vsakodnevne preizkušnje.
Bog, naš nebeški Oče, hvala ti za Sveto pismo, za tvojo zapisano besedo. Hvala ti za veliko zgodbo odrešenja, ki je obsežena v njem. In hvala, ker si se odlo-

čil, da nam boš spregovoril s preprostimi človeškimi besedami, v našem
jeziku, ter se nam tako razodeval in
nam postal blizu.
Hvala ti, ker je tvoja beseda prevedena tudi v slovenski jezik, da jo lahko
poslušamo, beremo in se vanjo poglabljamo. Zahvaljujemo se ti za vse, ki
so že od prvih stoletjih skrbeli za tvojo
zapisano besedo: hvala ti za pisce, ki
si jih navdihnil, in za mnoge prepisovalce, ki so jo ohranjali, včasih tudi za
ceno svojih življenj. In hvala ti za vse naše prevajalce, da smemo tvojo besedo brati tudi v našem, domačem jeziku.. Blagoslovi, vodi in s svojim Svetim
Duhom podpri vse, ki danes pri nas nadaljujejo to poslanstvo. V imenu Jezusa
Kristusa, učlovečene Božje Besede. Amen.
Povzeto po: www.svetopismo.si

Na začetku novega leta 2018 se zahvaljujem vsem sodelavcem pri bogoslužju: mežnarju, ministrantom, bralcem Božje besede, pevcem, zborovodkinji in 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 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.
Obnovitvena dela:
Popravilo strehe na smolniški cerkvi, ureditev prostora v župnišču za zimsko kapelo.
V NOVO LETO
Današnji evangelij se začenja precej pomenljivo. Evangelist poroča, da so
»pastirji hitro šli v Betlehem in našli Marijo, Jožefa in dete, v jasli položeno«. S
tem spodbuja tudi nas, da bi prvi dan leta »hitro šli k Jezusu« in z njim začeli
novo leto. Z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo! … In to je naše
voščilo vsem: naj bo v vseh hišah Božji blagoslov, sreča, zdravje in ljubezen,
predvsem pa Božje varstvo in mir.
Spletna stran Župnije Ruše: http://www.zupnijaruse.si
Telefon: 02 661 50 71, GSM: 031 587 955
Župnijska karitas: GSM: 030 643 235

Dogodki v mesecu januarju:
1.1., novo leto-dan miru; pri sv. mašah bomo prosili za blagoslov in Božje
varstvo v novem letu
4.-5.1., prvi četrtek in petek; 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, ob 9.30 srečanje ministrantov
7.1., 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
8.1., po sv. maši srečanje katehumenov
18-25.1., Teden molitve za edinost kristjanov
20.1., po sv. maši srečanje Frančiškove družine
23.1., po sv. maši srečanje katehetov in animatorjev
25.1., ob 19.30 srečanje skupine 'Nove družine'
27.1., ob 10. uri birmanske skupine
28.1., nedelja Svetega pisma

Statistika za leto 2017
V oklepajih so podatki za primerjavo z letom 2016
Krščenih je bilo 46 (43)
26 dečkov in 20 deklic
- iz cerkvenih zakonov 8
- iz civilnih zakonov 4
- izvenzakonskih 34
Cerkvene poroke so bile 4 (11)
Cerkvenih pogrebov je bilo 66 (66)
Umrlo je 36 moških in 30 žensk
K prvemu sv. obhajilu je pristopilo16 otrok (16)
Zakrament sv. birme je prejelo 19 otrok in 4 odrasli
Razdeljenih je bilo 12.000 sv. obhajil
V mesecu decembru je prejela zakrament sv. krsta:
Samantha Asesu Cautela
Iskrene čestitke in obilje Božjega blagoslova!
Naši umrli farani v mesecu decembru:
Elizabeta Mušič, Valter Herič, Alojz Gradišnik, Jožef Zorec, Vojko Ulaga,
Kristina Obadič in Franc Potočnik
Naj počivajo v miru!

