1.4.

S

Tomaž Tolentinski
5. POSTNA,
tiha nedelja

18.30
7.00
10.00

P

Rihard (Riko), škof

18.30

4.4.

T

18.30

5.4.

S

Izidor Seviljski, škof
Krescencija Hoss,
redovnica

+ starši Maks in Marija Repolusk
- za farane in dobrotnike župnije
+ Janez Šmon
+ Anton, Elizabeta, Zvonko in
Kristina Terglav, Jože, Marija in Ciril
Gorišek ter Pavla Ulbl
+ Jurček Rebernak

2.4.

N

3.4.

7.00

+ Majda Rotar

6.4.

Č

Irenej iz Srema

18.30

7.4.
8.4.

P
S

Janez de la Salle
Dionizij, škof

9.4.

N

Cvetna nedelja

10.4.
11.4.
12.4.

P
T
S

Domen, škof in mučenec
Stanislav, mučenec
Zenon Veronski

18.30
18.30
7.00
10.00
18.30
17.00
7.00

13.4.

Č

Veliki četrtek

19.00

14.4.

P

Veliki petek

19.00

15.4.

S

Velika sobota

19.00

16.4.

N

VELIKA NOČ

17.4.

P

Velikonočni ponedeljek

18.4.
19.4.

T
S

20.4.

Č

Torek v velikonočni osmini
Sreda v velikonočni osmini
Četrtek v velikonočni
osmini

21.4.

P

22.4.

S

23.4.

N

7.00
10.00
7.00
10.00
18.30
7.00

+ starši Višič, bratje, sestre in
sorodniki
+ Ana Zavec
+ starši Medved in sorodniki
- za farane in dobrotnike župnije
+ Srečko Šarh in Jakob Potjak
+ Marija Petrič
+ Marija, Ivan in Alojz Kac
+ Igor Kapus
+ Stanislav Stojnšek in
Mihael Repolusk
- obredi velikega petka
- v zahvalo in priprošnjo RMB
in za blagoslov
+ Marica Pušenjak
+ starši Valentin in Ivana Posavec
+ Branko in Štefka Gorjup
+ Sandi Mikša
+ Robert Volf
+ Rado Trobentar

18.30

+ Hermina Jakovac

Petek v velikonočni osmini

18.30

+ Alojz Repolusk, sin Marijan,
Jožef in Julijana Korman

Sobota v velikonočni
osmini

18.30

+ Franci Savnik

7.00
10.00

- za farane in dobrotnike župnije
+ Alojz Turk
+ Julij Jurše in starši Mojzer
Smolnik
+ Marijan Repolusk
+ družina Arnuš
+ Milan Trstenjak
+ Helena Lesnik
+ Ivan Bučak in starši
+ Vitold Sušec
- za farane in dobrotnike župnije
+ Stane Podbregar, sin Stane
ter starši Pavel in Marija Lapuh

Nedelja Božjega
usmiljenja
'bela nedelja'

24.4.
25.4.
26.4.
27.4.
28.4.
29.4.

P
T
S
Č
P
S

Marija Kleopova
Marko, evangelist
Marija, Mati dobrega sveta
Cita, dekla
Peter Chanel, duhovnik
Katarina Sienska

30.4.

N

3. velikonočna nedelja

15.00
18.30
18.30
7.00
18.30
18.30
18.30
7.00
10.00
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GLASILO RUŠKE ŽUPNIJE
Spomin na Jezusov prihod v
Jeruzalem je pri bogoslužju cvetne nedelje tesno povezan s
spominom na njegovo trpljenje
in smrt. Iz kralja, ki so mu veselo vzklikali in ga slavili kot zmagovalca, je v enem tednu postal
zasmehovani nosilec trnjeve
krone in križa. Zato so že kmalu v cerkvi rimskega škofa na cvetno nedeljo
brali pasijon, to je celotno poročilo o Jezusovem trpljenju. Tako je cvetna
nedelja poleg navdušenja nad Jezusovim prihodom v Jeruzalem tudi uvod v
veliki teden, ki je sveti teden, saj nas spominja na čas Jezusovega trpljenja
in nas vodi v praznovanje velike noči.
Za razumevanje cvetne nedelje je pomembna vsebina pisma apostola Pavla, ki ga je pisal vernikom v Filipih, in ga beremo pri maši na cvetno nedeljo.
Tako piše: »Čeprav je bil Jezus Kristus v Božji podobi, se ni oklepal svoje
enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izničil, tako da je prevzel podobo
hlapca in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam
sebe ponižal, tako da je postal pokoren vse do smrti, smrti na križu. Zato ga
je Bog povzdignil nad vse in mu podelil ime, ki je nad vsakim imenom« (Flp
2,6–10).
Po: Praznujemo cerkveno leto – cvetna nedelja

Na veliki četrtek je Jezus pri zadnji
večerji postavil zakrament svete
evharistije, največji čudež, s katerim
je med nami vedno navzoč in nam
daje moč za življenje. Preden pa je to
storil, je svojim učencem umil noge, s
čimer je pokazal svojo ponižnost.
Velika naloga za nas, saj je v tem
svetu prava ponižnost zelo malo cenjena. Kako pa ti, draga sestra, dragi brat, služiš ljudem okrog sebe? V teh
dneh nas Jezus še posebej vabi, da po njegovem zgledu v svojem življenju
naredimo katero od temeljnih sprememb.

Jezus … kakšen mož bolečin. Razgaljen visi na križu, ne more premakniti
ne rok ne nog in nikamor položiti svoje glave. Trpi in molči kot jagnje, ki ne
odpre svojih ust. Da bi ranili tudi njegovo dušo, se njegovi sovražniki rogajo in govorijo: »Če si Božji Sin, si pomagaj sam, stopi s križa in ti bomo
verovali. Drugim je pomagal, sam sebi ne more pomagati. Bog naj ga reši,
če je njegov ljubljenec.« Tako kruto so umirajočega sramotili ponosni farizeji in zmajevali s svojimi glavami, se posmehovali in norčevali nad zapuščenim. Na to sramotneje je Jezus odprl svojo usta. Slišimo njegove besede: »Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo!«
To je nebeška potrpežljivost. Božanska krotkost!
Po: A. M. Slomšek, Zlati križ

YOUCAT – katekizem za mlade
Komu Jezus obljublja 'Božje kraljestvo'?
Bog hoče, »da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice« (1 Tim
2,4). 'Božje kraljestvo' se začenja pri ljudeh, ki se po Božji ljubezni dajo
spremeniti. To so po Jezusovi izkušnji predvsem ubogi in mali.
(KKC 541–546, 567)
Celo ljudem, ki so oddaljeni od Cerkve, se zdi pri Jezusu očarujoče, da se z
nekakšno 'pristransko' ljubeznijo najprej obrača na družbeno in socialno izločene. V govoru na gori imajo ubogi in žalostni, žrtve preganjanja in nasilja, vsi, ki s
čistim srcem iščejo Boga, vsi, ki iščejo njegovo usmiljenje, njegovo pravičnost in
njegov mir, prednostni dostop do Božjega kraljestva. Posebej so povabljeni tudi
grešniki: »Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Nisem prišel klicat pravičnih, ampak grešnike« (Mr 2,17).
Blagoslov velikonočnih jedil:
Smolnik ob 9.00
Log ob 11.00
Bistrica ob Dravi ob 11.45
Bezena ob 12.15
Ruše ob 10.00, 14.00, 15.00, 16.00 in 17.00
V mesecu marcu je prejel zakrament sv. krsta:
Taj Dokl
Naši umrli farani v mesecu marcu:
Jožica Kotnik, Herman Zupančič, Alojz Škerget, Bernardka Brunčič,
Franc Sternad in Terezija Dolinšek
Naj počivajo v miru!

Oznanila:
12. RADIJSKI MISIJON RADIA OGNJIŠČE z naslovom »Poslal me je, da
oznanim blagovest ubogim« bo od 2. do 8. aprila. Vodili ga bodo lazaristi
ob 400-letnici vincencijanske karizme. Vsak dan bodo misijonski govori ob
10.15 in 17. uri ter od ponedeljka do petka tudi ob 19. uri med sv. mašo.
Vsak večer ob 20. uri bo molitev rožnega venca.
1.4., ob 9.30 srečanje ministrantov, po sv. maši srečanje Frančiškove
družine
2.4., ob 10. uri družinska sv. maša
ob 15. uri dekanijski križev pot na Malečniku
ob 16. uri molitveno srečanje pri kapeli sv. Jožefa v Sp. Slemenu
6.4., pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice
7.4., dopoldan obisk bolnikov na domu
spovedni dan pri frančiškanih in v stolnici med 7. in 19. uro
8.4. , ob 9.30 postna delavnica; izdelovanje presmecev v veroučni učilnici
9.4., Cvetna nedelja;
- pri obeh sv. mašah blagoslov presmecev in drugega zelenja
- ob 15. uri križev pot na ruško Kalvarijo
11.4., ob 18.30 v mariborski stolnici sv. maša in duhovna priprava na
Veliko noč
12.4., ob 10. uri krizmena maša v mariborski stolnici
ob 19.30 uri križev pot mladih po mariborskih ulicah
13.-15.3., velikonočno tridnevje:
- četrtek ob 19. uri spomin zadnje večerje
- petek ob 18.30 spomin Jezusovega trpljenja in smrti na križu
- sobota ob 7. uri blagoslov ognja, ob 19. uri velikonočna vigilija
16.4., VELIKA NOČ: ob 7. uri vstajenjska procesija in sv. maša, ob 10. uri
sv. maša
17.4., velikonočni ponedeljek: sv. maši ob 7. in 10. uri; ta dan se kristjani
podamo v Emavs, kar pomeni, da obiščemo sorodnike, prijatelje in znance
ter se skupaj poveselimo in oznanjamo velikonočno novico, da je Jezus
vstal in živi!
18.4., ob 19. uri srečanje katehetov in animatorjev
22.4., ob 10. uri birmanske skupine
22.-23.4., Mariapoli-duhovni vikend za člane Marijinega dela
23.4., bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja; zaključek devetdnevnice Božjega usmiljenja na Smolniku ob 15. uri
27.4., začetek birmanske devetdnevnice: vsak dan pri sv. maši molitev,
namenjena za birmance, botre, starše, za blagoslov v družinah, za dušno in
telesno zdravje ter za mir na svetu.

