1.12.

S

Klementina, mučenka

17.00
8.00

2.12.

N

1. ADVENTNA NEDELJA

3.12.
4.12.
5.12.
6.12.
7.12.

P
T
S
Č
P

Frančišek Ksaver
Barbara, mučenka
Sava, opat in puščavnik
Miklavž, škof
Ambrož, škof

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

8.12.

S

Brezmadežno spočetje
Device Marije

8.00

10.00

17.00
8.00

9.12.

N

2. ADVENTNA NEDELJA

10.12.
11.12.
12.12.

P
T
S

Loretska Mati Božja
Damaz I., papež
Finian, opat

17.00
17.00
8.00

13.12.

Č

Lucija, mučenka

17.00

14.12.

P

15.12.

S

Janez od Križa,
duhovnik
Drinske mučenke

16.12.

N

3. ADVENTNA NEDELJA

17.12.

P

Lazar iz Betanije

17.00

18.12.

T

Gacijan, misijonar

17.00

19.12.

S

Urban V., papež

8.00

20.12.
21.12.
22.12.

Č
P
S

Vincencij Romano
Peter Kanizij
Frančiška Cabrini

23.12.

N

4. ADVENTNA NEDELJA

17.00
17.00
17.00
8.00
10.00
17.00
24.00
10.00
17.00
10.00
17.00
17.00
17.00

24.12.

P

25.12.

T

26.12.
27.12.
28.12.

S
Č
P

Sveti večer
Adam in Eva
BOŽIČ
Gospodovo rojstvo
Štefan, mučenec
Janez, evangelist
Nedolžni otroci

29.12.

S

David, kralj

30.12.

N

Sveta Družina

31.12.
1.1.

P
T

Silvester, škof
Marija Božja Mati

10.00

17.00
17.00
8.00
10.00

8.00
10.00
17.00
10.00

+ Marica Primožič
+ družina Flis in Holcman
+ Janez Kušar, starši Mernik
in brat Feliks
+ Branko in Štefka Gorjup
+ Silvija Hleb
+ Vida Urleb
+ Jože Zorec
+ Marjan Jarc
+ starši Jože in Marija Kaube
ter Jožefa Ilgo
+ Karl Hleb
+ Štefan Markač
+ Franc in Zdravko Ropič
ter Ljubica Košat
+ Marija Smodiš
+ Julij Jurše in starši Mojzer
+ Milan Trstenjak
+ Danica Kristl ter Anton
in Alojzija Štanc
+ Feliks Mihelak, starši Feliks in Štefka
stari starši Anton in Marija Ramšak

+ Marinka Dogenik
+ Vili in Marija Šerc
+ Franc in Marijan Breznik
ter starši Lampreht
+ Bertl, Hinko, Rozika, starši Obrul
Simon Sevšek in Drago Sep
+ Kristina Obadič
+ družina in starši Kolander,
bratje in sestre
+ Edvard Oder in Mirko Križe
+ Marijan Repolusk
+ Sašo Trabe in starši
+ Hinko Robnik in Mihovi
+ Štefan Bratovčak in Franc Maričnik

+ Branko in Štefka Gorjup
+ Stanislav Stojnšek in sorodniki
+ Boža Švajger
+ Branko Reisman
+ Branko in Štefka Gorjup
+ Marija Ditmajer
+ Emica in starši Zakeršnik
+ Edvard in Angela Kosi
ter Stanko Dugonik
- v zahvalo in priprošnjo RMB
za blagoslov v družini
+ Vinko Meško
+ družina Borin
+ Franc Hartman

/ 2018
Lk 21,25–28.34–36
GOSPOD PRIHAJA
Beseda „advent“ pomeni „prihod“ ali
„prisotnost“. V antičnem svetu je označevala prihod kralja ali cesarja v neko
pokrajino. Kristjani pa z izrazom „advent“
označujemo prihod Boga in njegovo prisotnost v svetu. Gre za skrivnost, ki zaobjema ves kozmos in zgodovino ter
obsega dva vrhunska trenutka. To sta prvi in drugi Kristusov prihod. Prvi prihod je učlovečenje, drugi je njegova slovesna vrnitev ob koncu časov. Zato
Cerkev Jezusov prihod pričakuje v čuječnosti in dejavnosti. K temu nas danes
spodbuja Božja beseda, ki nam govori, kako naj se vedemo, da bomo pripravljeni na Gospodov prihod. V Lukovem evangeliju Jezus učencem pravi:
»Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena z razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi skrbmi ..., bedite in vsak čas molíte« (Lk 21,34–36). Torej, zmernost
in molitev. Apostol Pavel dodaja povabilo k rasti v preobilju ljubezni, s katero
naj ljubimo drug drugega in vse … tako da bi Gospod naša srca utrdil, da bodo neoporečna v svetosti (prim. 1 Tes 3,12–13).
Sredi pretresov sveta ali puščave brezbrižnosti in materializma kristjani prejemamo odrešenje od Boga in o njem pričujejo z drugačnim načinom življenja. Tako smo podobni
mestu, ki stoji na gori. Skupnost vernih je namreč znamenje Božje ljubezni, njegove pravičnosti, ki je „že“ prisotna v
zgodovini, ki pa „še ni“ popolnoma uresničena. Zato jo je
treba vedno pričakovati, zanjo prositi in potrpežljivo in pogumno iskati.
V Mariji, ki v polnosti uteleša duha adventa, za katerega je
značilno poslušanje Boga, je ena sama globoka želja izpolnjevati njegovo voljo, veselo služenje bližnjemu. Njej se
pustimo voditi, da nas Bog, ki prihaja, ne bi našel zaprtih in
raztresenih, temveč bo lahko v vsakem izmed nas vsaj nekoliko razširil svoje kraljestvo ljubezni, pravičnosti in miru.
Benedikt XVI

Jutro je. Odpravim se v cerkev k jutranji maši. Cerkev je še temna, ni še praznično osvetljena – tudi moje življenje ne. Toda moje oči so uprte v svečo pred
menoj. Ena samcata. Na adventnem vencu. Pogledam v mali plamen. Ne bom
iskala vzroka zanj, saj ni zato tu, da bi …, preprosto je tu. Nima ambicije, ne
domišlja si, da bo osvetlil celo cerkev. Gori tu in se podarja in razdaja. In ne
sprašuje, kaj prinaša.
Pa vendar – ta mali plamen postaja luč v temi. Moje oči ga iščejo, v tem hladnem jutru me celo malo ogreje. Teme ne more pregnati – pa vendar govori o
upanju v vsej brezupnosti, pripoveduje mi o tem, da obstaja luč, ki prihaja v
našo, v mojo temo. Še verjamem v to luč? Lahko otroško zaupam Bogu in prinesem predenj vse temine v sebi in okoli sebe, da bi jih osvetlil?
Andrea Schwarz
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, litanije Matere Božje in blagoslov

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)

Verski tisk 2019
Še naprej smo vabljeni, da v letu 2019 ostanemo zvesti naročniki verskega
tiska.
Naročnina za Družino 104 €, Ognjišče 33 € in Misijonska obzorja 9 €.

Dogodki v mesecu decembru:
2.12., obhajamo 1. ADVENTNO NEDELJO in NEDELJO KARITAS; pri
obeh sv. mašah blagoslov adventnih venčkov
3.12., ob 18. uri dobrodelni Miklavžev koncert v Zavodu Antona Martina
Slomška na Vrbanski 30 v Mariboru
4.12., ob 18. uri srečanje katehetov in animatorjev
5.12., ob 17. uri v župnijski cerkvi sv. maša in srečanje s sv. Miklavžem
6.12., ob 18. uri redna seja ŽPS
7.12., prvi petek; dopoldne obisk bolnikov na domu
8.12., obhajamo praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije; za našo
župnijo molitveni dan, po večerni sv. maši koncert komornih skupin
Godbe Ruše z gosti
9.12., obhajamo 2. ADVENTNO NEDELJO; pri sv. maši ob 10. uri predstavitev prvoobhajancev
13.12., ob 17.30 lepo vabljeni v veroučno učilnico na adventni večerpredstavitev 'Jakobove poti'
15.12., ob 10. uri birmanske skupine
16.12., obhajamo 3. ADVENTNO NEDELJO; pri obeh sv. mašah priložnost za adventno sv. spoved, pri sv. maši ob 10. uri predstavitev birmancev, po sv. maši srečanje staršev in botrov v veroučni učilnici
17.-21.12., adventna duhovna obnova za veroučence in začetek božične
devetdnevnice; molitev namenjena za naše družine, župnijo, domovino
in za mir po svetu
21.12., 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
23.12., obhajamo 4. ADVENTNO NEDELJO; sprejem Betlehemske lučke
miru
24.12., SVETI VEČER; ob 17. uri srečanje otrok pri jaslicah, blagoslov
jaslic in sv. maša, ob 24. uri polnočna sv. maša
25.12., BOŽIČ—slovesni praznik Gospodovega rojstva; božične sv. maše
ob 10. in 17. uri
26.12., praznik sv. Štefana; pri sv. maši blagoslov vode in soli ter molitev
za domovino, 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
30.12., praznik Svete družine; k sv. maši ob 10. uri še posebej vabljene
družine
31.12., slovo od starega leta; pri sv. maši se bomo zahvalili za vse dobro,
kar smo prejeli v tem letu
1.1., novo leto-dan miru; sv. maša ob 10 uri, ko bomo prosili za blagoslov
in Božje varstvo v novem letu

