1.2.

Č

2.2.

P

3.2.

S

Brigita Irska, opatinja
Jezusovo darovanje,
'svečnica'
Blaž, mučenec

17.00
8.30
17.00
17.00
8.00

4.2.

N

5. nedelja med letom

5.2.

P

Agata, devica

17.00

6.2.
7.2.

T
S

Japonski mučenci
Rihard, kralj

17.00
8.00

8.2.

Č

Hieronim Emiliani

17.00

9.2.
10.2.

P
S

Polona, mučenka
Sholastika, devica

17.00
17.00
8.00

11.2.

N

6. nedelja med letom

12.2.
13.2.
14.2.
15.2.
16.2.
17.2.

P
T
S
Č
P
S

Humbelina, redovnica
Jordan Saški, redovnik
++Pepelnica
Klavdij, redovnik
Julijana Koprska
Sedem servitov

18.2.

N

1. POSTNA NEDELJA

19.2.

P

Konrad, spokornik

17.00

20.2.
21.2.
22.2.
23.2.
24.2.

T
S
Č
P
S

Perzijski mučenci
Peter Damiani
Sedež apostola Petra
Polikarp, mučenec
Matija, apostol

25.2.

N

2. POSTNA NEDELJA

26.2.

P

Aleksander, škof

17.00
8.00
17.00
17.00
17.00
8.00
10.00
17.00

27.2.

T

Gabrijel ŽMB

17.00

28.2.
1.3.
2.3.
3.3.

S
Č
P
S

Roman, opat
Albin (Zorko), škof
Neža Praška
Kunigunda, kraljica

4.3.

N

3. POSTNA NEDELJA

8.00
17.00
17.00
17.00
8.00
10.00

+ Jože Knaus
+ starši Hvalec, Ivan Trop in starši
+ Avgust in Miroslava Belovič
+ Karl Hleb
+ Milka Osterveršnik

10.00 + Konrad in Štefka Zel

10.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
8.00
10.00

/ 2018

+Vinko in Elizabeta Nalič ,
Franc in Frančiška Kobal

+ Janko Božac
+ Majda Rotar
+ Olga in Franc Mikuš,
Savnikovi in Kristina Hanc
+ Štefka Breznik
+ družina Jereb in Brišnik
- za farane in dobrotnike župnije
+Darinka Orosel, Ivan Mikuš
in sorodniki
+ Marija Ditmajer
+ Silva Vute
+ Jožef in Terezija Steiner
+ Branko Trobentar, sin Gorazd
+ Križovnikovi in babica Julka
+ Ignac Ovčar
+ Franc in Elizabeta Mušič
+ Peter in Marica Obrovnik
+ Kristina Mernik,
starši Mernik in Šiker
+ Vinko Meško
+ Valter Herič
+ Jožica Jurič
+ Jože Zorec
+ Jožefa in Franc Herček
+ Ivan Kraner
+ Jože in Zora Zidarič
+ Milka Svenšek
- za blagoslov v družini Galič –Dukarič
in dva vnuka
+ Branko Reisman
+ Stanko Mohorko
+ teti Ana in Marija Repolusk
+ Štefka Breznik
+ Matilda Pekušek
+ Edita Krepek

Postni čas…, priložnost
za srečanje z Bogom!
Znanost in tehnika sta za človeštvo
opravili veliko delo. Človeka sta izpeljali iz marsikatere omejitve prejšnjih
časov, osvobodili sta ga mnogih spon.
Prava znanost Bogu ni napoti.
V današnjih dneh pa se znanost vedno bolj zaveda svojih meja. Vedno jasneje
je, da nam ne more prikazati natančne slike celotne resničnosti. Resničnost človeka in sveta se kaže neskončno bolj zapletena in skrivnostna, kot so doslej
predvidevale znanstvene teorije. In ob tem so danes znanstveni izsledki tako
obsežni in mnogovrstni na nepredstavljivo veliko področjih, da jih nobeni človeški možgani niso več sposobni sprejeti in zaobjeti.
Dokler želimo priti do Boga le po razumski poti, ostajamo na zunanji strani –
Boga ne moremo spoznati. Na ta način je vsaka definicija Boga in vsaka njegova opredelitev nesprejemljiva. Do Boga moramo priti z duhom in srcem, z vsem
svojim bitjem. S svobodnim, odprtim srcem poiščemo Boga in le tako ustvarimo
z njim osebni odnos. Ne gre namreč za veliko znanja. Za dojemanje gre! Ne za
dojemanje, ki ga dosežemo z veliko študija, ampak za dojemanje, ki počasi
raste, če se navdušeni nad čudeži življenja v zaupanju, ponižnosti in ljubezni
prepustimo nepoznanim silam.
Gre za globoko spoznanje, ki ne nasprotuje razumu, ampak se dviga nad razumsko mišljenje; za spoznanje neskončne ljubezni, ki nam jo podarja stvarstvo; za spoznanje, da nas Nekdo tako ljubi, da se nam počasi in vedno bolj da
spoznati – če se mu le tudi sami prepustimo v ljubezni.
Po: Phil Bosmans, Bog – moja oaza
Božja beseda nas vedno spremlja – tudi sredi doline vsakdana, ko oblak znova
zakrije goro spremenjenja, ko ne občutimo več notranje preobrazbe, ki jo ponavadi čutimo v molitvi. Potrebujemo pa oboje: gledanje Božjega veličastva,
kontemplacijo, v kateri izkušamo Božjo bližino, in vero, ki izhaja iz poslušanja,
pripravljenosti, da bi v sušnih trenutkih prisluhnili Božji besedi in ji sledili ter
se v premišljevanju Božje besede vedno znova pustili voditi v neizrekljivo Božjo skrivnost.
Anselm Grün, Duhovne vaje za vsak dan

Mr 1,40–45

GLEJ, DA NIKOMUR
NE POVEŠ
Jezus si je prizadeval, da bi se o
njem čim manj govorilo. Videti je
bilo, kot bi menil, da bo njegova
popularnost pravzaprav zaviralni
moment za tisto, kar je hotel doseči.
Duhovnik Abbe Pierre je takrat,
ko so ga časnikarji proglasili za
slavnega moža, vzkliknil takole: »Zdaj me pa imajo! S tem ko so me napravili za
zvezdnika, so me v resnici uničili!« Tako si Jezus ni mogel dovoliti, da bi izgubljal
čas s tem, da bi cenil ali pripisoval kak pomen dvoumni slavi, ki si navadno drzne
popačiti oziroma kar naravnost izda ali zamegli resnični pomen Božjega delovanja.
Ko razmišljamo o tem evangeliju, se zdi, da nihče od Jezusovih sodobnikov ob
njem ni odkril tistega, kar je Jezus v resnici predstavljal. On je zanje pač heroj,
zelo ugleden čudodelnik, nikakor pa ne Sin, ki jih vodi k Očetu. Tako gledanje
nanj diši po malikovanju ali oboževanju. Če bi se Jezus spustil v to, ne bi več iskal Božje slave, kot pravi Pavel v svojem pismu, ampak bi mu šlo za svoje osebne interese. Ob takšnem njegovem vedenju, kljub vsem njegovim čudovitim delom, ljudje seveda ne bi mogli, pa če bi jim še toliko govoril, odkriti Očeta. Jezus
je moral ostati samo orodje, pot in cesta k Očetu, pa nič več. Pri vsem skupaj je
Jezus zares zelo tvegal, da ga bodo Judje naredili za narodnega heroja. Če bi se
to zgodilo, bi se avtomatično zaprl pred vsemi drugimi narodi. Vemo pa, da so bili
prav tako kot Izrael vsi poklicani v Jezusovo Božje kraljestvo.
Priče smo torej zelo pomembnemu sporočilu. Jezus je ozdravil gobavca. Za gobavca je bila to osvoboditev vseh tesnob, globoke žalosti in sploh vseh posledic,
ki so bile v zvezi s to boleznijo. Za vse njegove sodobnike in za nas same je to
zgovorno znamenje o obnovljeni in očiščujoči navzočnosti Božjega kraljestva.
Gobavec je praktično »prototip« za vse vernike, ki bodo v teku zgodovine okusili
podobno milost osvobojenja pri krstu in še kakem drugem »znamenju«.
Po: T. Kompare

Pridi tudi k temu bolniku
Ti, rešitev bolnikov, držim te za besedo in te prosim: pridi
k temu bolniku; naj začuti, da si ti njegova rešitev, da si
tu s telesom blizu tudi po meni. Vzemi bolno telo v svoje
roke in ga zravnaj, pritisni ranjeno dušo na svoje srce in
jo ozdravi. Dotakni se vprašujočega duha in ga obudi k
novemu življenju.
Anton Rotzetter
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Oznanila:
1.-3.2., obhajamo prvi četrtek, petek in soboto; dopoldne obisk bolnikov na
domu; pred sv. mašo smo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim za duhovne
poklice in obnovitvi posvetitve Jezusovemu in Marijinemu srcu
2.2., praznik Gospodovega darovanja – svečnica;
- pri obeh sv. mašah blagoslov sveč
3.2., ob 9.30 srečanje ministrantov
- po sv. maši srečanje Frančiškove družine
4.2., ob 10. uri družinska sv. maša, pri kateri sodeluje družinski pevski
zbor; po obeh sv. mašah priložnost za prejem Blaževega blagoslova za
zdravje
8.2., Prešernov dan; pred sv. mašo molitev v zahvalo za slovenski jezik in kulturo
11.2., god Lurške Matere Božje; svetovni dan bolnikov
14.2., PEPELNICA, strogi post in začetek postnega časa; pri sv. maši
obred pepeljenja
15.2., ob 18. uri redna seja ŽPS
18.2., 1. postna nedelja; po obeh sv. mašah obred pepeljenja, kot znamenje vstopa v postni čas, naše spokornosti in duhovne priprave na praznovanje Velike noči
22.2., ob 19.30 srečanje skupine 'Nove družine'
25.2., 2. postna nedelja
26.2., začetek zimskih počitnic
4.3., 3. postna nedelja; za našo župnijo duhovna obnova, ob 10. uri
družinska sv. maša
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!
Naši umrli farani v mesecu januarju:
Helena Gomboc, Marija Ditmajer, Marinka Dogenik, Silvija Hleb, Štefka Zel,
Marica Škrabl, Helena Frešer, Marija Gričnik in Mihael Bukovnik
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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