GODOVI IN SVETE MAŠE V MESECU MARCU
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Inocenc I., papež
Kristina, mučenka
Matilda, kraljica
Klemen Dvoržak
b. sl. Danijel Halas
Patrik, misijonar
5. POSTNA NEDELJA
Tiha nedelja
Jožef, Jezusov rednik
Kavdija, mučenka
Hugolin, emerit
Lea, spokornica
Rebeka, redovnica
Katarina Švedska
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Evgenija, mučenka
Peregrin, redovnik
Bojan, knez
Veliki četrtek
Veliki petek
Velika sobota
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+ Stanko Mohorko
+ teti Ana in Marija Repolusk
+ Štefka Breznik
+ Matilda Pekušek
+ Edita Krepek
+ Maksimiljan Kompoš
+ Stanko Lipnik
+ Jože in Anica Kočnik ter Antonija Lah
+ Stanko Jert, Franc in Zdravko Ropič
ter Ljubica Košat
+ Anton, Elizabeta, Zvonko in Kristina Terglav,
Jože, Marija in Ciril Gorišek ter Pavla Ulbl
+ Ivan in Neža Novak
- za farane in dobrotnike župnije
+ Mirko in Milka Potočnik
+ Stanko Ozim in Roman Ketiš
+ Edvard Kojzek
+ starši Rataj in Smodiš
+ Srečko Mihelak
+ Janko Strnad
+ Nada Brunčič
- za farane in dobrotnike župnije
+ Jože Krivonog in sin Niko
+ Jože Sernec in Milka Osterveršnik
+ Janez in Olga Strnad
+ sodelavci Karitas
+ Marija, Ivan in Alojz Kac
+ Katarina Mrakič
+ starši Kop in Napotnik ter sorodniki
- za farane in dobrotnike župnije
+ Srečko Šarh in Jakob Potjak
+ Franc Maričnik, starši, bratje in sestre
- v zahvalo in za mir v hiši
+ Kristina, Violeta, Janko, Franc in Marija Javšnik
+ Terezija Dolinšek
- obredi velikega petka
+ Feliks in Julijana Jaušovec
+ Tone Jurše
+ Martin Zagomilšek
- v dober namen
+ Hugo in Marčelo Klaužer
Smolnik

/ 2018

POJDI NA GOLGOTO,
VERNI KRISTJAN
Moj Bog, prispel si do vrha – na Golgoto. Vztrajal si do konca, ljubiš še z zadnjimi močmi svojega razmesarjenega
telesa.
Gledam tvoj zatekli obraz, te, od dela in
blagoslavljanja težke roke, predstavljam si tvoje krvaveče srce, ki sprejema
našo revščino in kesanje, ta kolena z
otrdelo kožo od klečanja, da bi me naučila moliti, ta stopala, ki bodo hodila po naši zemlji, dokler bo kje živel kak
izgnanec, revež, utrujen od naporov in izčrpan do onemoglosti. Kamen, ob
katerega si zadel, ti je povzročil bolečino; padel si, a si vseeno nadaljeval
pot. Mene pa je sram, če padem. Vsak poraz se mi zdi poniževalen. Vendar življenje prinaša vedno znova ponovne padce; bolezen se povrne, razne krize sveta so se zopet ponovile, vojne zopet terjajo nedolžne žrtve,...
Toda, ali je smrt najslabša rešitev? Ali ni najslabše umreti, ne da bi prej dal
vse od sebe, to pomeni dovoliti, da me za vedno pribijejo na isto mesto,
kjer moram vzdržati. Brat, sestra, kdorkoli si, ki kličeš pod križem. Nocoj
hočem dati tvojemu življenju nove možnosti. S svojo vztrajnostjo te želim
rešiti. Pridi, človek, pridi in zamenjajva: ti si mi dal svoj greh, svojo krivdo,
svoje breme, ki ga vlačiš vse življenje s seboj, in jaz ti dam v zameno svobodo, rešenje. Pridi, potreben je tudi tvoj korak, ne čakaj, pohiti … Kristus
te potrebuje!
Po: T. Kompare
Z Jezusom pri zadnji večerji
Kristjani sprejemamo sveto obhajilo kot del rednega bogoslužja, ki ga imenujemo
evharistija, sv. maša, Gospodova večerja, lomljenje kruha. To je zakrament, vidno znamenje, ki govori o pomenu Jezusove smrti in vstajenja in nas znova zbližuje z Bogom.
Pri sv. maši se živo zavedamo, da je bilo Jezusovo telo zlomljeno in njegova kri prelita,
ko je umrl za nas. Vendar se pri obhajanju evharistij dogaja še nekaj več kot samo
lomljenje kruha in prelivanje vina. Evharistična daritev je stvarno ponavzočenje Jezusove kalvarijske daritve. Vsak vernik se dejavno udeleži mašne daritve, se notranje
poveže s Kristusom. Sveto obhajilo je najdragocenejša moč za dosledno življenje iz

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.
(Flp, 2, 6–8)
Jezusove misli in občutja izhajajo iz njegove popolne pokornosti Očetu, ki želi, da se podarja bratom
in sestram vse do darovanja samega sebe na križu. Enačiti se z Jezusom, torej pomeni poglabljati
vsak dan pokornost Očetu, ki želi, da se podarjamo bratom in sestram vse do darovanja nas samih.
To pomeni biti kristjani. Ne samo za duhovnike, redovnike in redovnice, ki nimajo
družine in so odmaknjeni od sveta, temveč za vse: moške, ženske, mlade, stare,
delavce, ljudi v različnih poklicih, poročene ali samske, izobražene ali neizobražene. Nobene življenjske situacije ni, ki ne bi zahtevala, da smo poslušni Bogu in da
se podarjamo bratom in sestram. Vsak kristjan, če hoče biti kristjan, mora po tej
poti. Vse drugo je dodatek. Taki kristjani so sol in luč okolij, v katerih živijo.
»Ampak, to je težko!«
Veliko noč imenujemo vstajenje. To pomeni, da se je že začelo; neskončna prihodnost se je že začela. Preobrazba sveta ni ideal in predpostavka, ampak resničnost.
Točka, kjer se je pojavil tak začetek popolnega konca, se imenuje Jezus iz Nazareta,
križani in vstali. Ker je njegov grob prazen, ker se je on, ki je bil mrtev, izkazal kot živ
v polnosti svoje oprijemljive človeške podobe, zato vemo: resnično se je vse začelo
tako, da bo dobro. Dejansko je še vse na poti. Vendar na poti k cilju, ki ni utopičen
ideal, ampak sedanja resničnost. Kajti konec se je že začel. In čudovit je! Aleluja.

Naši umrli farani v mesecu februarju:
Stanislava Žižek, Berta Obrovnik, Emerik Podlesek, Sonja Kropin,
Miroslava Namestnik, Elizabeta Dominko, Ivan Kraner, Miroslava Mlakar,
Jožef Jeseničnik in Rado Hojnik.

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

Oznanila:
4.3., 3. postna nedelja; za našo župnijo duhovna obnova, ob 10. uri družinska sv. maša
6.3., ob 19. uri srečanje katehetov in animatorjev
7.3., ob 19.30 redna seja Dekanijskega pastoralnega sveta
10.3., Plenum Nadškofijske karitas v Mariboru
10.3., ob 10. uri srečanje prvoobhajancev in njihovih staršev
11.3., 4. postna nedelja; pri sv. maši ob 10. uri sodelujejo prvoobhajanci,
pri obeh sv. mašah priložnost za postno sv. spoved
12.3., ob 19. uri srečanje botrov in staršev birmancev
13.3., ob 19. uri srečanje bralcev Božje besede
17.3., ob 10. uri birmanske skupine
18.3., 5. postna-tiha nedelja; pri sv. maši ob 10. uri sodelujejo birmanci,
ob 15. uri dekanijski križev pot na Pekersko gorco
18.-24.3., radijski misijon na Radiu Ognjišče
19.3. praznik sv. Jožefa, ob 10. uri sv. maša pri sv. Jožefu na Studencih
19.-25.3., Teden družine; pred sv. mašo molitev za blagoslov v družinah
21.3., 9.00-13.00, Knjižnica JG Ruše, okrogla miza; PRELOMNA OBDOBJA
(100 let konca 1. sv. vojne, življenje in delo v Rušah, začetek delovanja TDR in
HE Fala, spremni program: razstava knjig in fotografij o TDR in HE Fala in film
FABRIKA Maribor

22.3., ob 19.30 srečanje skupine 'Nove družine'
23.3., obisk bolnikov na domu
24.3., ob 9.30 postna delavnica, izdelovanje »presmecev«
25.3., Cvetna nedelja; - pri obeh sv. mašah blagoslov »presmecev« in drugega zelenja, ob 15. uri križev pot
28.3., ob 10. uri krizmena maša v stolnici
ob 18 uri križev pot mladih po mariborskih ulicah
29.-31.3., velikonočno tridnevje; - četrtek ob 19. uri spomin zadnje večerje
- petek, ob 19. uri spomin Jezusovega trpljenja in smrti na križu
- sobota, ob 7. uri blagoslov ognja, ob 19. uri velikonočna vigilija
1.4., VELIKA NOČ; ob 7. uri vstajenjska procesija, ob 10. uri sv. maša
2.4., velikonočni ponedeljek; sv. maša ob 7. uri v župnijski cerkvi, ob 10.
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

