1.5.

P

2.5.

T

3.5.

S

4.5.

Č

5.5.

P

6.5.

S

7.5.

N

8.5.
9.5.

Jožef, delavec
Praznik dela
Atanazij, škof
Filip in Jakob ml.,
apostola
Florijan, mučenec

18.30

+ Rado Robič ter starši Robič in Holcman

18.30

+ Jakob Vinšek, starši Karner in nečak Borut
+ sin in mož Zakeršnik
ter starši Capl in Bodlej
+ Branko Reisman

18.30
18.30
18.30

P
T

Gotard, menih
Slovesnot
sv. birme
Nedelja
Dobrega pastirja
Viktor Milanski
Izaija, prerok

7.00
10.00
18.30
18.30

+ Božo Stupan
- za birmance, botre in starše, -v zahvalo in
priprošnjo RMB za zdravje ter po namenu
- za farane in dobrotnike župnije
- za Božje varstvo in za gasilce
+ družina Šmigoc in Strašek
+ Ivan Knez

10.5.

S

Job, svetop. mož

18.30

+ Ferdo, Emica in starši Gričnik

11.5.

Č

Mamert, škof

18.30

+ Vlado Kos in Peter Kancler

12.5.

P

18.30

- v zahvalo in blagoslov v družini

13.5.

S

Leopold Mandič
Fatimska
Mati Božja

18.30

+ Hermina Jakovac

7.00
10.00

10.00

Zofija (Sonja)
Janez Nepomuk
Jošt, puščavnik

18.30
18.30
18.30

- za farane in dobrotnike župnije
+ Roman in Marija Dokl
+ družina Hleb, Fabrici in Skerbinjek
Smolnik
+ Branko Zvonko Terglav
+ Janez Šmon
+ družina Vuk in Zavec

Č

Janez I., papež

18.30

+ Marjeta Belej

P

Krispin, redovnik

18.30

+ Marica Pušenjak

20.5.

S

Hilarij, škof

18.30

+ Lojzka Švikart

N

6. velikonočna
nedelja

7.00

21.5.

10.00

22.5.

P

Prošnji dan

18.30

- za farane in dobrotnike župnije
+ Srečko Zafošnik, starši
in stara mama Jevšenak
+ Robert Volf

23.5.

T

18.30

24.5.

S

18.30

25.5.

Č

Prošnji dan
Marija Pomočnica
kristjanov
Gospodov vnebohod

18.30

+ Antonija Orozel
+ Kristina, Violeta, Janko,
Franc in Marija Javšnik
+ Franc Kovše

26.5.

P

Filip Neri

18.30

+ starši, brat in sestra Vivat

27.5.

S

Alojzij Grozde

17.00

+ Ljudmila Jurše

7.00
10.00
18.30

- za farane in dobrotnike župnije
- za prvoobhajance in starše
+ Rado Trobentar

18.30

+ Jože Pliberšek in starši

18.30

+ Marija in Franc Lamut

14.5.

N

15.5.
16.5.
17.5.

P
T
S

18.5.
19.5.

5. velikonočna
nedelja

28.5.

N

Slovesnost prvega
sv. obhajila

29.5.

P

Maksim Emonski

30.5.

T

31.5.

S

Ivana Orleanska
Obiskanje
Device Marije

15.00

5
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GLASILO RUŠKE ŽUPNIJE
Jn 10,1–10
ALI SMO OVCE?
Prijatelj mi je dejal, da mu prispodoba o pastirju in
ovcah ni všeč, ker da ne ustreza današnjemu človeku. Kdo neki bo zadovoljen, če ga imaš za ovco?
Prispodobe nam povedo toliko, kolikor razumemo
njihovo sporočilo. Jezus je s primero o dobrem pastirju hotel nakazati svojo skrb in ljubezen do ljudi.
Nismo sami in zapuščeni, nismo prepuščeni slepi
usodi ali kdo ve čemu. On na nas misli, nas ima rad,
nas varuje zla in vodi v življenje. To bi mogel povedati tudi drugače. Mogel bi suhoparno navesti mnogo učenih besed. Odločil se je za sliko iz življenja.
Več pove, vsakomur je razumljiva in lahko si jo je
zapomniti. V zvezi s pastirjem govori Jezus tudi o tatovih in roparjih. Danes bi
jih mogli imenovati: nasilje, nesmisel, uničevanje narave, predajanje uživaštvu
… Kjer gospodarijo, puščajo za seboj praznino srca, bivanjski strah in naveličanost. O sebi pravi Jezus, da nam je prinesel življenje, ki naj bi ga imeli v izobilju. Pastir je nekaj drugega, kot so ovce. Niso si ga na nekem sestanku izvolile ter si ga postavile za predstavnika in voditelja. Pastir je sicer zaradi ovac,
toda svojega poslanstva in oblasti ne prejema od njih. Tako je s pastirji Cerkve.
Izbrani so izmed ljudi in za ljudi, delujejo pa v moči, ki jim je dana od zgoraj, od
Kristusa. Čeprav nas je Jezus imenoval ovce, nismo čreda. Družina smo, ki ji
je Oče Bog, Jezus pa Brat in Odrešenik. Velika čast in velika odgovornost, pa
najsi v tej družini zavzemamo katerokoli mesto ali nosimo katerokoli ime.
Po: F. Cerar, Evangelij na prepihu

kapela v Logu

Molitev sv. Janeza Pavla II za mlade
Gospod Jezus Kristus, dobri pastir naših duš, ki poznaš svoje ovce in moreš
doseči srca ljudi, odpri srce in razum tistih mladih, ki iščejo in pričakujejo
besedo resnice za svoje življenje. Naj čutijo, da bodo našli pravo luč le v skrivnostni tvojega učlovečenja. Zbudi pogum tistih, ki vedo, kje je mogoče najti
resnico, pa se boje, da bi mogel tvoj nagovor preveč zahtevati. Zdrami srca
tistih mladih, ki bi radi hodili za teboj, a ne morejo premagati svoje negotovosti in bojazni ter končno gredo za drugimi glasovi po poteh, ki so slepe ulice.

Ob prazniku Gospodovega vnebohoda: NEBESA SO V TEBI
Nebes ne smemo iskati kje zgoraj. V apostolskih delih beremo, kako so učenci strmeli v
nebo, da bi videli Jezusa, kako se dviga k Očetu. Pri tem sta stala pri njih dva moža v
belih oblačilih, ki sta rekla: »Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo? Ta Jezus, ki je bil od
vas vzet v nebo, bo tako prišel, kakor ste ga videli iti v nebo« (prim. Apd 1,10–11). Oba
angela opozorita može na to, da bo Jezus ponovno prišel. Torej naj ne gledajo za njim,
ampak ga iščejo tam, kamor ponovno prihaja. In to je v lastnem srcu! Nebes torej ne
smemo iskati kjerkoli, ampak v sebi.
Origen, največji grški teolog, je to izrazil takole: »Ti si nebesa in greš v nebesa.« Oboje
smo: ljudje, ki nosimo v sebi nebesa, in ljudje na poti v nebesa. Kot Jezus smo tudi mi
popotniki med nebom in zemljo, kot Jezus hodimo proti nebesom. Sv. Avguštin je to spoznanje takole orisal: »Ko nosimo nebeškega Boga, smo sami nebesa.« Nebesa so v
nas, saj je v nas Kristus. Ob tem pa smo na poti v nebesa, ko bomo gledali Kristusa v
njegovem veličastvu. Neka judovska zgodba nam odgovarja na vprašanje, kje se skriva
Bog: »V človeškem srcu. Bog živi v človeškem srcu. In kjer živi Bog, tam so nebesa.«
Srednjeveški menihi pa so ustvarili prispodobo: »Celica so nebesa.« S tem niso mislili le
na meniško celico, v kateri je menih sam s svojim Bogom in se z njim prijateljsko pogovarja. Celica je tudi notranji prostor, mesto čistega molka, v katerem v nas prebiva Bog.
To so nebesa, v katerih menih prebiva skupaj z Bogom. Menihi so o tem prostoru v človeku govorili tudi kot o »kraju ozdravljanja«. Če se znamo med molitvijo umakniti v to
globino miru, lahko tako pozdravimo svoje ranjenosti in si naberemo novih moči. V tej
notranji celici nas odene ozdravljajoča in ljubeča Božja navzočnost.
Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje
Vabilo na izročitev Marijinemu Brezmadežnemu srcu na pet prvih sobot
Katoličani letos praznujemo 100-letnico Fatime,
saj se je v tem kraju sredi vojne vihre 13. maja
1917 trem pastirčkom prvič prikazala Marija. Njeno
sporočilo je bilo preprosto: vse verne je povabila k
vztrajni molitvi, k notranjemu spreobrnjenju ter k
zadoščevanju za lastne grehe in grehe sveta. V
naši župniji se bomo na prvih pet sobot od maja do
septembra izročili Marijinemu Brezmadežnemu
srcu. Marija je vidkinji Luciji rekla: »Vsem, ki se
bodo na prvo soboto pet zaporednih mesecev spovedali in prejeli sveto obhajilo, molili en
del rožnega venca in mi vsaj petnajst minut delali
družbo s premišljevanjem skrivnosti rožnega venca z namenom, da bi mi zadoščevali, bom pomagala ob smrtni uri z milostmi, ki so
potrebne za njihovo zveličanje«.
V mesecu aprilu so prejeli zakrament sv. krsta:
Adrian Pinterič, Matevž Rajh, Sara Valenčak in Ema Napotnik
Staršem, botrom in krščencem čestitamo ter želimo obilje Božjega blagoslova.
Naši umrli farani v mesecu aprilu:
Maja Bobovnik in Marica Zajfrid
Naj počivajo v miru!

Oznanila:
30.4.-7.5., teden molitve za duhovne poklice
1.5., začetek ŠMARNIC; šmarnice bodo med tednom ob 18.30, v nedeljo ob 10. uri. Starši in veroučenci, lepo vabljeni!
3.5., ob 17.30 pastoralni obisk nadškofa in srečanje birmancev, staršev in botrov
4.5., ob 17. uri duhovna priprava ob slovesnosti sv. birme za birmance, starše in botre
5.5.., prvi petek; dopoldan obisk bolnikov na domu, pred sv. mašo molitev
pred Najsvetejšim
6.5., ob 10. uri slovesnost SV. BIRME
6.5., ob 9. uri, 8. medgeneracijski festival v Zavodu Antona Martina
Slomška na Vrbanski 30 v Mariboru
7.5., Florijanova nedelja; ob 10. uri družinska sv. maša, srečanje gasilcev
ter blagoslov gasilskih vozil, on 14. uri romanje na Ptujsko Goro
13.5., praznik Fatimske Matere Božje; pred sv. mašo molitev in izročitev
Mariji
18.5., po sv. maši redna seja ŽPS
22.-24.5., prošnji dnevi so trije dnevi pred Vnebohodom, ko prosimo
za blagoslov njiv, polj, travnikov, za blagoslov človeškega dela, za
odvrnitev naravnih nesreč oz. varstvo pred naravnimi ujmami, npr.
povodnji, za odvrnitev vojske in drugih stisk ter prosimo za primerno
vreme in za dobro letino
24.5., praznik Marije Pomočnice kristjanov
25.5., praznik Gospodovega VNEBOHODA
ob 19.30 srečanje skupine 'Nove družine'
26.5., ob 17. uri duhovna priprava ob slovesnosti prvega sv. obhajila
za prvoobhajance in starše
27.5., ob 17. uri, lepo vabljeni k sv. maši h kapeli Marije Pomočnice
kristjanov v Logu
28.5., ob 10. uri slovesnost PRVEGA SV. OBHAJILA
31.5., zaključek šmarnic; pred sv. mašo molitev litanij Matere Božje pred
Najsvetejšim
1.-3.6., obhajamo prvi četrtek, petek in soboto; dopoldne obisk bolnikov
na domu; pred sv. mašo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim za duhovne
poklice in obnovitvi posvetitve Jezusovemu in Marijinemu srcu.
4.6., BINKOŠTI ter zaključek veroučnega leta; pri sv. maši ob 10. uri
sodelujejo veroučenci, po sv. maši podelitev veroučnih spričeval
Spletna stran Župnije Ruše: http://www.zupnijaruse.si
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