1.3.
2.3.
3.3.
4.3.

S
Č
P
S

P
T
S
Č

Pepelnica
Neža Praška
Kunigunda, kraljica
Kazimir, kraljevič
1. POSTNA
NEDELJA
Marcijan, mučenec
Perpetua in Felicita
Janez od Boga
Frančiška Rimska

18.30
18.30
18.30
18.30
7.00
10.00
18.30
18.30
7.00
18.30

10.3.

P

40 mučencev

18.30

11.3.

S

12.3.

N

13.3.
14.3.

P
T

Sofronij, škof
2. POSTNA
NEDELJA
Kristina, mučenka
Matilda, kraljica

18.30
7.00
10.00
18.30
18.30

15.3.

S

Klemen Dvoržak

7.00

16.3.
17.3.
18.3.

Č
P
S

19.3.

N

Hilarij Oglejski
Patrik, misijonar
Ciril Jeruzalemski
3. POSTNA,
sv. Jožef

18.30
18.30
18.30
7.00
10.00

20.3.

P

Klavdija, mučenka

18.30

21.3.
22.3.
23.3.
24.3.

T
S
Č
P

18.30
7.00
18.30
18.30

25.3.

S

18.30

+ starši Kop in Napotnik

26.3.

N

27.3.
28.3.
29.3.
30.3.
31.3.
1.4.

P
T
S
Č
P
S

2.4.

N

Hugolin, eremit
Lea, spokornica
Rebeka Ar-Rayes
Katarina Švedska
Gospodovo
oznanjenje
4. POSTNA
NEDELJA
Peregrin, redovnik
Bojan, knez
Bertold, redovnik
Amadej, vojvoda
Kornelija, mučenka
Tomaž Tolentinski
5. POSTNA,
tiha nedelja

+ Marjeta Belej
+ Slavko Vollmeier
+ teti Marija in Ana Repolusk
+ Janez Šmon
- za farane in dobrotnike župnije
+ Maksimiljan Kompoš
- v zahvalo in proprošnjo
- za verne duše v vicah
+ Branko in Štefka Gorjup
+ Štefanija Brglez
- za zdravje v družini na priprošnjo
Ruške Matere Božje
+ Bogomir Seršen
- za farane in dobrotnike župnije
+ Jože Krivonog in Niko
+ Marija Bračko in sestre
+ Marija in Anton Pivec
+ Jože in Anica Kočnik ter
Antonija Lah
+ Nada Križovnik
+ Janko Strnad
+ Franc in Jožica Herček
- za farane in dobrotnike župnije
+ Marica Pušenjak
+ Jože Sernec, starši Repolusk, brat
Lojzek, sestra Zofka in nečak Marijan
+ družina Križovnik in babica Julka
+ starši, bratje in sestri Kolander
+ Dušan Svenšek
+ Marija Hiter

5.3.

N

6.3.
7.3.
8.3.
9.3.

7.00
10.00
18.30
18.30
7.00
18.30
18.30
18.30
7.00
10.00

- za farane in dobrotnike župnije
+ Franc Maričnik
+ Ivan Požarnik
+ starši Smodiš in Rataj
+ družina Kušar
+ Tilčka Gornik
+ Katarina Mrakič
+ starši Maks in Marija Repolusk
- za farane in dobrotnike župnije
+ Janez Šmon

Spletna stran Župnije Ruše: http://www.zupnijaruse.si
Telefon: 02 661 50 71, GSM: 031 587 955
Župnijska karitas: GSM: 030 643 235

03 / 2017
GLASILO RUŠKE ŽUPNIJE
Vabilo Slovenske karitas
za postni čas
Post nas nagovarja k poglobitvi našega
odnosa z Bogom, k odpovedi in sočutju z
ljudmi v stiskah. Slovenska karitas je za
letošnji post enako kot v preteklem letu
pripravila tri povabila: preventivno spodbudo 40 dni brez alkohola, zbiranje sredstev za pomoč na območjih JV Evrope in
vabilo k poglobitvi postnega časa.
Tokratna postna spodbuda se bo začela
na pepelnično sredo, 1. marca, in zaključila na veliko soboto, 15. aprila 2017.
Povabljeni smo na romanja v tri romarska središča, ki bodo še posebej namenjena v spodbudo vsem, ki sodelujejo v
akciji 40 dni brez alkohola in v podporo
vsem, ki kakorkoli trpijo zaradi alkohola:
* Brezje – v soboto, 4. marca, s pričetkom ob 10.00 s sveto mašo,
* Sveta Gora – v nedeljo, 26. marca, zbiranje ob 14.00 na prvi postaji križevega pota in nadaljevanje s sveto mašo ob 16.00,
* Turnišče – v nedeljo, 19. marca, s pričetkom ob 15.00 s sveto mašo, ki
jo bo daroval Jože Hozjan, predsednik Škofijske Karitas Murska Sobota.
Dobrodelna akcija za pomoč JV Evropi
V postnem času letos že desetič nadaljujemo z akcijo Ne pozabimo, preko
katere škofijske Karitas namenjajo pomoč ljudem v stiski v bližnjih balkanskih državah. V Srbiji Karitas pomaga preko 700 družinam s paketi s hrano
in higienskimi pripomočki ter z nego starejših na domu. V BiH podpiramo
delovanje ljudske kuhinje v Sarajevu za dnevni obrok 230 oseb ter pri
nakupu materiala in obnovi hiš revnim družinam, ob pomoči mladih prostovoljcev iz Slovenije. V Makedoniji pomagamo 550 gospodinjstvom z osnovnimi potrebščinami in podpiramo ljudsko kuhinjo.

Oznanila: V postnem času je v programu Radia Ognjisce vsak dan od pone-

PRI FRANČIŠKANIH
V MARIBORU

Poglobimo postni čas
V letošnjem postu se želimo še posebej povezati z družinami, ki na različne
načine trpijo in so preizkušane. V ta namen smo na Slovenski Karitas pripravili
gradiva za oblikovanje svetih maš ob petkih ali drugih dneh posameznega tedna, z vabilom k razmišljanju o vseh stranpoteh in težavah, ki se lahko zgodijo v
naših družinah, predvsem pa s spodbudo odprtosti do vseh preizkušanih. Prav
tako bo na voljo posebej za to pripravljen križev pot ljudi v stiski, gradivo za
zakonske skupine z naslovom: Kako oznanjava in gradivo za župnijske Karitas:
Sprejemanje krhkosti naših družin. Dodatno pa bo na spletni strani na voljo tudi
Križev pot družin iz obrobja, Karla Gržana.
Tako nas v letošnjem postu še posebej nagovarja papež Frančišek, ki nas preko posinodalne apostolske spodbude Radost ljubezni pošilja k tistim ranjenim
in neurejenim sosedom, ki so drugačni, ki morda ne spadajo v naš okvir norm
in predpisov. Kliče nas, da poklonimo delček radosti in ščepec ljubezni svojemu
bližnjemu…

deljka do petka ob 19.00 prenos sv. maše iz frančiškanske cerkve na Tromostovju v Ljubljani, prav tako lahko spremljamo sv. mašo na Exodus Tv!
1.3., PEPELNICA, strogi post in začetek postnega časa; pri sv. maši obred
pepeljenja
2.3., pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice
3.3., prvi petek; dopoldan obisk bolnikov na domu
4.3., ob 9.30 srečanje ministrantov, 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
7.3., srečanje katehetov in animatorjev
11.3., ob 9. uri plenum Nadškofijske Karitas v Mariboru
11.3., ob 10. uri srečanje prvoobhajancev in njihovih staršev
12.3., pri sv. maši ob 10. uri sodelujejo prvoobhajanci
18.3., ob 10. uri birmanske skupine
19.3., pri sv. maši ob 10. uri sodelujejo birmanci; po sv. maši srečanje staršev in botrov v veroučni učilnici
19.-25.3., Teden družine pod geslom 'Pogumno srce'
23.3., pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za blagoslov v družinah,
ob 19.30 srečanje skupine 'Nove družine'
1.4., ob 9.30 srečanje ministrantov, ob 19. srečanje Frančiškove družine
Križev pot
V postnem času bomo vsak petek in soboto pol ure pred sv. mašo molili križev pot. Naša molitev bo namenjena za duhovno prenovo Cerkve, za dobro
duhovno pripravo na praznik Velike noči, ob tem pa bomo prosili, da bi tudi v
tem letu kot kristjani poglobili odnos do sv. zakramentov. Molili bomo tudi za
naše prvoobhajance, birmance, mlade, za nove duhovne poklice, kakor tudi za
bolnike in trpeče, ki svoje trpljenje že združujejo s Kristusovim trpljenjem.
»Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem in vstajenjem svet
odrešil.« Zato pridite, molimo!
V mesecu februarju je prejela zakrament sv. krsta:
Lara Kolarič
Staršem, botru in krščenki želimo obilje Božjega blagoslova!
Naši umrli farani v mesecu februarju:
Vlado Obrovnik, Jože Knaus, Božo Stupan, Milan Bezjak, Nace Očko,
Leopoldina Marin, Vincenc Meško in Edvard Ogrizek
Naj počivajo v miru!

