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Blaž, mučenec
Gilbert, redovnik
5. nedelja
med letom
Japonski mučenci
Koleta, redovnica
Hieronim Emiliani
Apolonija, mučenka
Sholastika, devica
Lurška Mati Božja
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Jordan Saški
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Klavdij, redovnik
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+ Julius in Amalija Švikart
in Franc Žvikart
+ Zvonko Filipi
+ Janez Šmon
+ Avgust in Miroslava Belovič
+ Sabina Cavrič
- za farane in dobrotnike župnije
+ Darinka Orosel
+ družina Strmčnik in Klančnik
+ Vida Schweiger
+ Marjeta Belej
+ Marijan Repolusk
+ Roman Ketiš
+ Biserka in Viktor Jelatancev
- za farane in dobrotnike župnije
+ Srečko Šarh
+ Ivan Pirš
- v zahvalo za srečno operacijo
+ Vitold Sušec
+ Josip in Hermina Jakovac
+ Matilda Pekušek
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+ Marjan Grajfoner, Rado Možič,
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7. nedela
med letom
Perzijski mučenci
Peter Damiani
Sedež apostola
Petra
Polikarp, škof
Matija, apostol
Valburga, opatinja
8. nedelja
med letom
Gabrijel ŽMB
Roman, PUST
Pepelnica
Neža Praška
Kunigunda, kraljica
Kazimir, kraljevič
1. POSTNA
NEDELJA

- za farane in dobrotnike župnije
+ Martin Zagomilšek
+ družina Urnaut
+ Julijana Podlesek
+ Kristina, Violeta, Janko,
Franc in Marija Javšnik
+ Stanko in Marija Sep
+ Inge Križe
+ Edvard Kojzek
- za farane in dobrotnike župnije
+ Hinko in družina Robnik
+ Jože Anžel
+ Branko Reisman
+ Marjeta Belej
+ Slavko Vollmeier
+ teti Marija in Ana Repolusk
+ Janez Šmon
- za farane in dobrotnike župnije
+ Maksimilian Kompoš
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GLASILO RUŠKE ŽUPNIJE
11. februar, praznik Lurške Matere
Božje, svetovni dan bolnikov
V katoliški Cerkvi na današnji dan obeležujemo god Lurške Matere Božje in svetovni dan bolnikov. Svetovni dan bolnikov
spodbuja k prebujanju čuta za bolne in
trpeče, pa tudi za vse, ki so v stiskah, ob
sodobnem razumevanju zdravja v antropološkem in teološkem smislu pa spodbuja tudi promocijo zdravja. Iskanje telesnega, duševnega, duhovnega in socialnega blagostanja je danes temelj celostnega zdravljenja in iskanja ustreznega
zdravljenja in pomoči.
Cerkev povezuje praznovanje svetovnega dneva bolnikov z obletnico prikazovanja Marije v francoskem mestu Lurd, ker
so s tem krajem povezana številna uradno potrjena in nepotrjena čudežna
ozdravljenja. Cerkev je Marijina prikazovanja potrdila ravno na obletnico
prvega prikazanja, zato ta dan obhaja spomin Lurške Matere Božje.
11. februarja 1858 je šla štirinajstletna Bernardka s sestro in sosedo nabirat drva k rečici Gave. Bernardka je zaostala, ko si je sezula nogavice, da
bi prebredla vodo. Bila je pred votlino in v njej je zagledala čudovito lepo
Gospo v belem, ki jo je smehljaje povabila naprej in skupaj sta molili rožni
venec. Prijateljici nista nič videli. Čez tri dni je Bernardka z nekaj dekleti
spet šla k votlini in gospa, ki se ji je spet prikazala, je z njo govorila v lurškem narečju, ki je mešanica španščine in francoščine. Rekla ji je, naj prihaja naslednjih petnajst dni vsak dan k votlini. Doma so ji strogo branili,
tudi mestne oblasti so ji hotele preprečiti prihod k votlini. »Obljubila sem
Gospe,« je dejala Bernardka in je kljub temu tja prihajala vsak dan. Zbiralo
se je vedno več pobožnih gledalcev in radovednežev. Pri prikazanju 24.
februarja je Gospa naročila Bernardki: »Pokora! Molite za spreobrnjenje
grešnikov!« Naslednji dan ji je velela, naj gre pit vodo iz majhne luže blizu
votline. Ker vode ni mogla zajeti, je začela kopati z rokami in iz zemlje je

privrel studenec, ki teče še danes in ob katerem so že mnogi bolniki ozdraveli po tem, ko so se v tej vodi, speljani v kopeli, umili.
Ko je 2. marca Gospa naročila Bernardki, naj duhovnikom sporoči, naj nad
votlino sezidajo kapelo in naj ljudje tja romajo v procesiji, si je nakopala jezo
domačega župnika. Ta je postavil pogoj: zidali bomo, če Gospa pove svoje
ime in če stori, da vzcveti rožni grm pod votlino. Drugega pogoja ni izpolnila,
svoje ime pa je povedala med prikazanjem 25. marca. Dejala je:
»Brezmadežno spočetje sem!« Tako je potrdila versko resnico, ki jo je štiri
leta pred tem razglasil papež Pij IX. (1846–1878). Sledili sta še dve prikazanji: 7. aprila in 16. julija. Štiri leta kasneje je Cerkev po natančni in strogi
preiskavi potrdila nadnaravni značaj prikazovanj. Takrat je bila Bernardka
varovanka redovnic v Lurdu. Leta 1866 se je udeležila posvetitve oltarjev v
spodnji cerkvi nad votlino, potem pa je odšla v samostan usmiljenk v Nevers
v osrednji Franciji, kjer je z ljubeznijo stregla bolnikom vse do svoje smrti 16.
aprila 1879. Leta 1933 je bila razglašena za svetnico.
Lurd je že sto trideset let kraj molitve in milosti, ki ga vsako leto obišče na
milijone romarjev.
DRUŽINA
Mt 5,1–12a
SREČEN ALI BLAŽEN
Vedno, ko se srečujem z besedilom blagrov,
ostrmim od čudenja, a tudi onemim od nemoči.
Kako se bližati tem veličastnim besedam in kako
jih na kratko približati drugim. Tokrat se ustavimo
samo ob besedi »blagor«.
Kaže, da je Jezus uporabil ustaljeno literarno
obliko blagrovanja. Poznamo jo že v Stari zavezi
in je lepo izražena v začetku psalmov: »Blagor
človeku, ki ne hodi po nasvetu krivičnih, … temveč se veseli v Gospodovi postavi« (Ps 1,1).
Seveda so si v Stari zavezi pod besedo blagor
predstavljali predvsem bogastvo in uspeh kot
Božje plačilo za človekovo pravičnost. Jezus pa
paradoksalno pokaže na blagor tistih, ki so žalostni ali trpijo krivico.
V grškem jeziku, v katerem so napisani evangeliji, so razlikovali izraz srečen in
blažen. Izraz srečen so uporabljali filozofi, izraz blažen (makarios) pa evangeliji.
Prvi izraz je psihološki: dobro se počutiti. Drugi izraža gotovost, da smo na pravi
poti. Kdor najde zavetišče pred dežjem, je srečen, drugi pa kljub dežju nadaljuje
pot, a je zadovoljen, ker bo prej prispel domov, in mirno prenaša neprijetno vreme. Ta vidik ustreza pomenu evangeljskih blagrov: »Si reven? Žalosten? Te
preganjajo? Ne bodi žalosten! Vse se bo dobro končalo.« Prvi vidik je sreča, ki
jo je mogoče doseči s kozarcem dobrega vina ali druge alkoholne pijače, z ude2

ležbo na zabavi … Ljudje so v tistih trenutkih veseli, a kaj, ko ti trenutki hitro
minejo. Potrebno jih je vedno znova »obnavljati«. Kozarcu vina dodati drugega
in tretjega, z ene zabave oditi na drugo. Ali ni to tragika našega razbolenega in
nezadovoljnega sveta, da mora enemu obisku diska dodajati vedno nove, enemu odmerku omame vedno nove? Ta svet hrepeni po sreči in meni, da bo s
»seštevanjem« kratkotrajnih sreč dosegel neminljivo. Povrhu pa nas minljivi trenutki sreče ne napolnijo z občutkom smisla, ki ga rojeva gotovost, da smo na
pravi poti, ki nas vodi h končnemu cilju, k dosegu vira prave sreče – k Bogu.
Samo on nam zagotavlja trajno srečo – to je blaženost.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Oznanila:
2.2., praznik Gospodovega darovanja – svečnica
- pri obeh sv. mašah blagoslov sveč
2.-4.2., obhajamo prvi četrtek, petek in soboto; dopoldne obisk bolnikov
na domu; pred sv. mašo smo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim
4.2., ob 9.30 srečanje ministrantov
- po sv. maši srečanje Frančiškove družine
5.2., - ob 10. uri družinska sv. maša; po obeh sv. mašah priložnost za
prejem Blaževega blagoslova za zdravje
11.2., god Lurške Matere Božje; svetovni dan bolnikov
16.2., ob 18. uri redna seja ŽPS
20.-24.2., zimske počitnice
23.2., ob 19.30 srečanje skupine 'Nove družine'
1.3., PEPELNICA, strogi post, začetek postnega časa, obred pepeljenja
2.3., pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim
3.3., dopoldan obisk bolnikov na domu; pred sv. mašo molitev križevega pota
4.3., ob 9.30 srečanje ministrantov, pred sv. mašo molitev križevega
pota, po sv. maši srečanje Frančiškove družine
5.3., 1. postna nedelja; po obeh sv. mašah obred pepeljenja, kot znamenje vstopa v postni čas, naše spokornosti in duhovne priprave na praznovanje Velike noči
Naši umrli farani v mesecu januarju:
Marija Lamut, Rado Trobentar, Ivan Knez, Slavko Vollmeier,
Zalika Ćirković, Robert Šerbinek in Adolf Petrič.
Naj počivajo v miru!
Spletna stran Župnije Ruše: http://www.zupnijaruse.si
Telefon: 02 661 50 71, GSM: 031 587 955
Župnijska karitas: GSM: 030 643 235
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