1.9.

S

Egidij, Tilen, opat

2.9.

N

Angelska nedelja

18.30
7.00

+ Slavica Kotnik
+ Erna Seršen

10.00

+ Alojz in Marijan Repolusk,
starši Korman in Jožica Germič

15.00

+ Rado, Marija in Marjana Ditmajer
Smolnik
+ Janko Potočnik
+ starši Franc in Justina Mušič,
brat Drago in svakinja Terezija

3.9.

P

Gregor Veliki, papež

18.30

4.9.

T

Mojzes, prerok

18.30

5.9.

S

Mati Terezija

7.00

+ Matej, Marija, Alojz, Ludvik
in Janez Zagomilšek

6.9.

Č

Zaharija, prerok

18.30

+ Janez Zagomilšek in starši Žigert

7.9.

P

Regina, mučenka

18.30

+ Frančiška Ketiš ter Anton
in Frančiška Kure

8.9.

S

Marijino rojstvo

8.00
19.00
7.30

+ Herman in Marija Črešnar
+ Rado Robič ter starši
Robič in Holcman
+ Elizabeta Dominko
+ Marinka Dogenik
+ Anton Pigner, družina Uršej in Oberč
ter Katka

9.9.

N

RUŠKA NEDELJA

10.9.
11.9.
12.9.
13.9.
14.9.
15.9.

P
T
S
Č
P
S

16.9.

N

17.9.
18.9.
19.9.
20.9.

P
T
S
Č

Nikolaj Tolentinski
Prot in Hijacint
Marijino ime
Janez Zlatousti, škof
Povišanje sv. Križa
Žalostna Mati Božja
24. nedelja med
letom
Robert Bellarmino
Jožef Kupertinski
Teodor Angleški
Korejski mučenci

18.30
18.30
7.00
18.30
18.30
18.30
7.00
10.00
18.30
18.30
7.00
18.30

21.9.

P

Matej, evangelist

18.30

22.9.

S

Mavricij, mučenec

23.9.

N

Slomškova nedelja

------7.00
10.00

+ trije strici mučenci
+ Ferdo in starši Žigart
+ Jurček in Katica Baranašič,
Trezika Rebernak
- župnijsko romanje
- za zdravje
+ Marija in Mihael Jamnikar

24.9.

P

18.30

+ Jožica Jurič

25.9.

T

18.30

+ Stanislav Stojnšek

26.9.
27.9.

S
Č

7.00
18.30

+ Marija Rotovnik in za zdravje
+ Franci Potočnik

28.9.

P

18.30

+ Kristina, Violeta, Janko,
Franc in Marija Javšnik

29.9.

S

18.30

+ Karl Hleb

30.9.

N

7.00
10.00

- za farane in dobrotnike župnije
+ družina Ogrizek

Anton Martin
Slomšek
Sergij Radoneški,
menih
Kozma in Damijan
Vincencij Pavelski
Venčeslav,
mučenec
Mihael, Gabrijel
in Rafael
26. nedelja med
letom

10.00

+ Sandi in Ivan Mikša
+ Berta Obrovnik
+ Ivan Marn
+ Stanko Lipnik
+ Franc Hartman
+ Marjan Grajfoner, Rado Možič in sorodniki

+ Vida Urleb
+ Elizabeta Dominko
+ Terezija Jug
+ Ivan Rozman, starši Repolusk in sorodniki

/ 2018
12. september - ime Marijino
Poseben praznik v čast Marijinemu imenu so najprej (leta 1513) uvedli v Španiji. V zahvalo za zmago krščanske vojske pod poveljstvom poljskega kralja
Jana Sobieskega nad Turki, ki so ogrožali evropsko celino, v bitki pred Dunajem 12. septembra 1683, je tedanji papež Inocenc XI. zapovedal praznik za
vso Cerkev. Dolgo so ga obhajali na nedeljo po malem šmarnu – prazniku
Marijinega rojstva (8. septembra), papež Pij X. pa ga je prestavil na 12. september. »Ime je kakor podoba,« piše France Ušeničnik. »Podobo Matere
Božje krasimo s cvetjem in prižigamo lučko pred Njo. Prav zato pa častimo
tudi ime Marijino: izgovarjamo ga s spoštovanjem, kličemo ga z zaupanjem,
slavimo ga v pesmih, ker nas to ime, kakor podoba, spominja na našo Mater
in Kraljico. In nobena podoba nam o naši nebeški Materi ne more toliko lepega povedati, kakor nam pove pomenljivo ime Marija.
Marija je grška in latinska oblika za hebrejsko Mirjam; to ime je bilo pri Judih
v stari zavezi zelo pogosto: priljubilo se jim je, ker ga je nosila sestra Mojzesa, modrega narodnega voditelja in rešitelja iz egiptovske sužnosti. Ime Marija je najbolj razširjeno žensko ime po vseh deželah sveta s krščanskim izročilom in sicer po zaslugi Jezusove in naše Matere Marije. Tudi na Slovenskem
je to ime na prvem mestu: leta 1980 je bilo, kot pove Janez Keber v svoji knjigi Leksikon imen, pri nas 146.184 oseb s tem imenom.
V prvih krščanskih časih so verniki iz spoštovanja do Jezusove Matere deklicam le redko dajali ime Marija, v srednjem veku je veljalo skoraj za greh dajati to ime, v novejši dobi pa se je ime Marija silno razširilo. Obstajajo neštete
oblike.
O Mariji govori posebna veja bogoslovne znanosti, ki se ji pravi mariologija (t.
j. nauk o Mariji), tisti, ki se z njo ukvarjajo, pa so mariologi. Le–ti navajajo tudi
razne etimološke razlage o pomenu imena Marija. Mnogi strokovnjaki za stare vzhodne jezike trdijo, da Marija oziroma Mirjam prihaja od 'meri', kar v
egiptovskem jeziku pomeni 'ljubljen(a)', in od 'iam', kar je isto kot Jahve – Mirjam je torej 'od Jahveja ljubljena' oziroma 'božja ljubljenka' in v tem pomenu
ime zelo ustreza Jezusovi materi. Francoski svetopisemski strokovnjak Lagrange opozarja, da je iskanju pomena nekega imena treba paziti ne toliko
na znanstveno etimologijo (nauk o izvoru in pomenu besede), kakor na smisel, ki so ga starši in sorodniki pripisovali kakšni besedi, ko so otroku dajali
ime.

V tem pogledu moramo glede pomena imena Marija razlikovati staro in novejšo dobo. V stari dobi so Hebrejci ime Mirjam spravljali v zvezo s hebrejskim izrazom 'videti, gledati' in Mojzesovo sestro, prerokinjo Mirjam, so
označevali s tem imenom kot 'tisto, ki stori, da vidimo', 'razsvetljevalko'. Božja Mati Marija je dejansko "tista, ki stori, da vidimo", 'razsvetljevalka' naših
duš, obenem voditeljica našega življenja in v tem smislu 'morska zvezda',
kar naj bi ime Mirjam tudi pomenilo. V novejši dobi (ob Jezusovem času) so
Judje govorili aramejsko, zato so iskali pomen imena Mirjam v aramejskem
jeziku. Ime Mirjam so izgovarjali kot Mariam, kar je bilo lahko spravljati v
zvezo z deblom, ki pomeni 'gospa' (Francozi Mariji pravijo Notre Dame – Naša Gospa). Tretji pomen pa navajajo razlagalci kumranskih rokopisov: ime
Mirjam po tej razlagi pomeni 'vzvišena'.
Profesor Anton Strle, slovenski mariolog, pregled o pomenu imena Marija končuje takole: »Skupno imamo nekako 60 poskusov, kako razložiti ime Marija. S
tem je na neki način nakazana nedosegljiva in neizčrpna veličina Odrešenikove

Ob župnijskem prazniku 'Ruška nedelja'
Petek , 7.9.;

18.30 – srečanje mladih in družin za blagoslov v novem
pastoralnem, šolskem in veroučnem letu;
- pri sv. maši sodeluje Družinski pevski zbor in Stična band

Sobota, 8.9.;

8.00 - jutranja sv. maša ob prazniku Marijinega rojstva;
priložnost za prejem bolniškega maziljenja
18.00 – molitev pred Najsvetejšim za blagoslov župnijskega praznika, naše župnije in našega kraja
19.00 - sv. maša in prošnja procesija z Marijinim kipom
za blagoslov v družinah, za starše in otroke, še posebej za tiste zakonce, ki ne morejo imeti otrok

Nedelja, 9.9.; 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.
Sreda, 12.9.; praznik Marijinega imena
18.00 – v hotelu Veter okrogla miza-pogovor
ZAČETEK VEROUČNEGA LETA
Z veroukom bomo začeli v ponedeljek, 10. 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.

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
 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/ce 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.

Oznanila:
1.9., začetek novega šolskega in pastoralnega leta
2.-9.9., Teden vzgoje; molitev je namenjena vsem vzgojiteljem
2.9., angelska nedelja; ob 15. uri sv. maša na Smolniku
7.9.,obhajamo prvi petek; dopoldne obisk bolnikov na domu
7.-9.9., praznovanje župnijskega praznika »RUŠKA NEDELJA«
10.9., začetek veroučnega leta
15.9., festival mladih in družin v Stični
22.9., župnijsko romanje v Ludbreg
16.9., začetek devetdnevnice na čast bl. Antonu Martinu Slomšku
23.9., obhajanje Slomškove nedelje
24.9., ob 19. uri srečanje staršev birmancev v veroučni učilnici
25.9., ob 19. uri srečanje staršev prvoobhajancev v veroučni učilnici
27.9., ob 19.30 uri srečanje skupine 'Nove družine'

