GODOVI IN SVETE MAŠE V MESECU SEPTEMBRU
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Antonin, mučenec
Gregor Veliki
Mojzes, prerok
Mati Terezija
Zaharija, prerok
Regina, mučenka
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Marijino rojstvo
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Peter Klaver
Nikolaj Tolentinski
Prot in Hijacint
Marijino ime
Janez Zlatousti
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Povišanje sv. Križa
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RUŠKA NEDELJA
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Kornelij in Ciprijan
Robert Bellarmino
Jožef Kupertinski
Teodor Angleški
Korejski mučenci
Matej, evangelist
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Slomškova nedelja
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Pater Pij
Anton Martin
Slomšek
Sergij Radoneški
Kozma in Damijan
Vincencij Pavelski
Venčeslav, mučenec
26. nedelja
med letom
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Hieronim, duhovnik
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+ Ivan Marn
+ Franc Prednik, starši, bratje, sestri
+ Sonja Ditmajer
Smolnik
+ Marjan Grajfoner
+ Štefan Bratovčak
+ Tomi Lampreht
+ Matej, Marija, Alojz, Ludvik in Janez Zagomilšek
+ Janez Zagomilšek, Minka in Slavko Kos ter starši
+ Nada in Peter Pajtler ter sorodniki
+ Elizabeta Dominko
+ Frančiška Ketiš ter Anton in Frančiška Kure
+ Stanko Lipnik
+ Ivan Rozman, starši Repolusk, brat in sestri
- po namenu
+ Marjana, Rado in Marija Ditmajer
+ Franc Hartman
+ Štefka Šart
+ Vida Urleb
+ Anton Pigner, družina Uršej in Oberč ter Katka
+ Ferdo ter sorodniki Gričnik in Višič
+ Marija Rotovnik in za zdravje
+ Vinko Altenbaher
sv. maša v stolnici
+ Jože Jurko
+Terezija Jug
+Vincenc Zajfrid
- RMB v zahvalo in priprošnjo
+ Franci Potočnik
+ Beno Dolinšek
+ Zvonka Harič
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+ Marija Rotovnik
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+ Kristina, Violeta, Janko, Franc in Marija Javšnik
+ Milan Težak
+ Jože Ravnjak
+ Biserka in Viktor Jeletancev
+ Zdenka Berglez
+ Viktor Dežman
+ Stanislav Stojnšek, Mihael Repolusk in
Slavek Ornik

10.00

17.00
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Mr 5, 21-43; Lk 17,5–10

NA POT NAŠEGA MISIJONA…,
»NE BOJ SE, SAMO VERUJ«
Ko so apostoli prosili Jezusa, naj jim pomnoži vero, jim je rekel, da tudi vera, ki bi je bilo le za gorčično zrno, dela čudeže.
Morda je Jezus s to primero hotel povedati še nekaj več: kakor za
zrno velja tudi za vero, da ni nekaj mrtvega, negibnega in okamenelega, temveč skriva v sebi življenjsko silo in sledi zakonom rasti
in razvoja.
Vedno manj je ljudi, ki bi jim bila vera položena v
zibelko in bi jo sprejeli tako samoumevno kot materin jezik. Vedno več pa je takšnih, ki so se do nje dokopali po dolgem iskanju,
skozi zmote in dvome in še vedno vsak dan sproti čutijo, kako je ta njihova vera
ogrožena. Mnogi kristjani imajo kdaj težave s kakšno versko resnico. Iskrenega
vpraševanja in iskanja pa ne moremo že kar enačiti z verskim dvomom. Pošteno in
vestno iskanje je znamenje ponižnosti in pripravljenosti poslušati, je priznanje: ne
vem še vsega. Človek je popotnik in tudi njegova vera je potovanje. Že pot k veri je
dogajanje, ki lahko traja leta in leta. Bog se javlja polagoma in posredno: prek Cerkve, pridig, knjig, prijateljev, doživetij. Bog prihaja kot jutranja zora. Svetloba počasi zmaguje nočno temo. Ne zasveti takoj z vso močjo. Nad obzorjem se pojavljajo
oblaki. Marsikaj ostane dolgo nejasno. Pojavljajo se težave. Vendar, čeprav imaš
tisoč težav v veri, še ne pomeni, da dvomiš, je nekoč zapisal kardinal J. H.
Newman. Rast v veri je odvisna od tega, ali se obračamo na Boga in se pogovarjamo z njim v osebni in skupni molitvi. Molitev je duša in dihanje vere. Brez nje ji
zmanjka hrane in kisika. Če se nam bo kdaj v veri stemnilo in bomo težko molili,
ponovimo za apostoli vsaj tisto prošnjo, ki je ena najlepših in najpotrebnejših:
»Gospod, pomnoži nam vero!« B. Dolenc
Ko je salzburški nadškof in kardinal Friderik Schwarzenberg leta 1846 v Št. Andražu v Labotski dolini posvetil Antona Martina Slomška v škofa, je ta začel svoje škofovsko poslanstvo z vodilom sv. Ignacija Lojolskega: »Vse v večjo čast Božjo in
zveličanje duš.« To je bil smerokaz v njegovem osebnem življenju in pri pastoralnem delu. V to vodilo je položil svojo osebnost, svoje sposobnosti, od Boga
dane karizme, svojo dušo in srce. Temu je bil zvest vse do poslednjega diha v Mariboru, kamor je prenesel sedež škofije. Za čast Božjo in zveličanje duš – za Boga
in človeka, to dvoje ni bilo pri njem nikoli ločeno. Karkoli je bilo v njegovem
življenju velikega in pomembnega, je bilo zaznamovano s tem vodilom. V tem je
ključ njegovega osebnega svetniškega življenja in ključ za reševanje najtežjih

Ob župnijskem prazniku 'Ruška nedelja'
Četrtek, 12.9.; 18.00 – molitev pred Najsvetejšim in sv. maša za
blagoslov župnijskega praznika, naše župnije in kraja
Petek , 13.9.; 18.30 – srečanje mladih in družin za blagoslov v novem
pastoralnem, šolskem in veroučnem letu;
– pri sv. maši sodeluje Družinski pevski zbor
Sobota, 14.9.; 10.00 – srečanje bolnikov in ostarelih;
priložnost za prejem bolniškega maziljenja
ga

18.00 – molitev pred Najsvetejšim za blagoslov dekanijskemisijona, naših župnij in krajev
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, 15.9.; 7.30 – sv. maša, priložnost za sv. spoved
10.00 – slovesna sv. maša ob srečanju župnij dekanijskega
misijona, priložnost za sv. spoved,
MOLITEV ZA USPEH DEKANIJSKEGA MISIJONA:
Gospod, vse, kar smo in kar imamo, je dar Tvoje ljubezni. Iz nje hočemo živeti
in jo z veseljem oznanjati. Ob misijonu v naši dekaniji se obračamo k Tebi in Te
prosimo, da bi kot bl. Slomšek tudi mi goreli za vero in bili priče Tvoje luči za
vse ljudi. Izročamo Ti otroke in mlade, naj doživijo to ljubezen, zakonce in družine, naj jo prenašajo na mlade rodove, bolne, ostarele in vse, ki so v stiski, naj
v njej črpajo moč in upanje, da jo bodo nekoč živeli v polnosti. Gospod, sprejmi
vsakega in mu pomagaj najti pot k Tebi.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Bl. A. M. Slomšek, prosi za nas!

Spletna stran: MISIJON V DEKANIJI MARIBOR »Ne boj se, samo veruj!«
Spletna stran Župnije Ruše: http://www.zupnijaruse.si
Telefon: 02 661 50 71, GSM: 031 587 955
Župnijska karitas: GSM: 030 643 235

Oznanila:
2.9., začetek novega šolskega in pastoralnega leta
2.-9.9., Teden vzgoje; molitev namenjena vsem vzgojiteljem
4.9., ob 18.30, v mariborski stolnici začetek MISIJONA ob 160 letnici
prenosa škofijskega sedeža in 20 letnici beatifikacije škofa A.M.Slomška
7.9., obhajamo prvi četrtek, petek in soboto; obisk bolnikov in molitev
pred Najsvetejšim za uspeh misijona, blagoslov ter za dušni in telesni blagor
8.9., praznik Marijinega rojstva-mali šmaren
9.-19.9., molitveni dnevi na čast Antona Martina Slomška
13.-15.9., praznovanje župnijskega praznika »RUŠKA NEDELJA«
16.9., začetek VEROUČNEGA LETA
17.9., ob 19. uri, sv. maša v mariborski stolnici, pri kateri sodelujejo
župnije Ruše, Limbuš, Puščava in Lovrenc na Pohorju
19.9., ob 19. uri srečanje katehetov in animatorjev
22.9., SLOMŠKOVA NEDELJA; dekanijsko romanje na Gornjo Bistrico
24.9. praznik Antona Martina Slomška
26.9., ob 19. uri, srečanje staršev prvoobhajancev v veroučni učilnici
26.9., ob 19.30 uri, srečanje skupine 'Nove družine'
27.9., ob 19. uri v Hramu kulture v Selnici ob Dravi potopisno
predavanje 'Moja pot v Santiago'. Svoja doživetja s poti bo predstavil Miro
Jaušovec.
30.9., ob 18. uri srečanje staršev birmancev v veroučni učilnici
ZAČETEK VEROUČNEGA LETA
Z veroukom bomo začeli v ponedeljek, 16. septembra. Urnik si lahko pogledate na oglasni deski in na spletni strani Župnije Ruše.
Vpis v prvi razred bo pri prvi veroučni uri, lahko pa tudi v času uradnih ur.
V mesecu juliju in avgustu so prejeli zakrament sv. krsta:
Nika Lubas, Kim Repolusk Stajan, Maks in Matija Ketiš, Nejc Podlogar,
Gal Korošec, Aurora Dimec, Astrid Štumberger, Tilen Zorko, Jakob Jurše
In Mihael Sivec
V mesecu juliju in avgustu so sklenili sv. zakon:
Danijel Smonker in Patricija Krajnc
Boštjan Zorko in Mirita Šaćiri
Jure Fašnik in Tanisa Maričič
Naši umrli farani v mesecu juliju in avgustu:
Jožica Ketiš, Marija Kocmut, Boštjan Malec, Jože Pogač,

