7.1.

P

8.1.

S

Rajmund,
duhovnik
Severin Noriški

9.1.

N

Jezusov krst

10.1.
11.1.
12.1.

P
T
S

Gregor Niški
Pavlin Oglejski
Tatjana (Tanja)

13.1.

Č

Hilarij, škof

14.1.
15.1.

P
S

Oton, redovnik
Mihej in Habakuk

16.1.

N

2. nedelja
med letom

17.1.
18.1.

P
T

19.1.

S

20.1.

Č

21.1.
22.1.

P
S

23.1.

N

24.1.

P

25.1.

T

26.1.

S

27.1.

Č

28.1.
29.1.

P
S

30.1.

N

4. nedelja
med letom

P

Janez Bosko,
duhovnik

31.1.

Anton, puščavnik
Marjeta Ogrska
b.sl.
Friderik Baraga
Fabijan, Boštjan,
Sebastijan
Neža, mučenka
Vincencij (Vinko)
Nedelja
Svetega pisma
Frančišek
Saleški
Spreobrnjenje
ap. Pavla
Timotej in Tit
Angela Merici,
redovnica
Tomaž Akvinski
Valerij in Julijan

17.00

+ Drago Masilo

17.00
7.30
8.30
10.00
17.00
17.00
7.30
17.00
18.00
17.00
17.00
7.30
8.30
10.00
17.00
17.00

+ Robi Puklavec, - za blagoslov novega življenja
+ Franci, Metka in Fanika Potočnik
+ Tončka in Slavko Korman
Puščava
+ Srečko Zafošnik
+ Milan in Tončka Vernik
+ Dejan Toplak
+ Ivan in Marija Rotovnik ter za zdravje
- v zahvalo RMB ter za blagoslov v družinah
+ Milan in Marija Goričan
Puščava
+ Stane Podbregar ter starši in sorodniki Lapuh-Ferant
+ družina Kreuh, Mašat in Lešnik
+ Franc Šahtler ter Drago in Zvonka Harič
+ Tončka in Slavko Korman ter za farane
Puščava
+ Tone Jurše
+ Alojz in Alojzija Repolusk ter Zrnčevi
+ družina Pijavec

7.30

+ Ivan Vršič

17.00
18.00
17.00
17.00
7.30
8.30
10.00

+ Edi Dobrajc
+ Marija in Avgust Petre
+ Martin Repolusk in v zahvalo
+ Jože Šmidhofer
+ družina Smodiš in Rataj
+ Alfonz Franc Napotnik
+ Zinka in Milan Trstenjak

17.00

- za farane, zdravje in blagoslov župnij

17.00

+ Polde Šporin in Antonia Fodermayeer

7.30
17.00
18.00
17.00
17.00
7.30
8.30
10.00

+ Jože Bezjak
+ Terezija Jug
+ Rozina Hartman
+ Katarina Kolarič
+ Marinka Dogenik
+ Karolina in Alojz Repolusk
+ Alojz Monetti
+ Vida Kavšek

17.00

+ Ivan in Marta Zlodej

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

Puščava

Puščava
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»Ko je vse ljudstvo prejemalo krst, je bil krščen tudi Jezus,« piše evangelist Luka v
Svetem pismu. Tudi mi smo bili krščeni.

Kaj se zgodi z menoj pri krstu?
Voda podarja življenje.
Iz krstne vode se dvigneš
na novo rojen – kot kristjan!
S Kristusom si vstal. Sedaj pripadaš Njemu.
Voda očiščuje.
V znamenju vode Bog odplakne moči zla;
osvobojen si izvirnega greha.
Od sedaj si pod varstvom
Očeta, Sina in Svetega Duha.
Sprejet si v skupnost Cerkve.
Krizmeno olje kaže, kako pomemben si za Boga; s krizmo so bili namreč nekoč
maziljeni le duhovniki, kralji in preroki. Biti maziljen, pomeni tudi biti namazan z Božjo
Ljubeznijo, s Svetim Duhom, kot dojenček, ki ga namažejo, da ne bi dobil ran, ali kot
rokoborec, ki se tako naredi neoprijemljivega.
Belo oblačilo govori: Bog te ogrinja s svojo Ljubeznijo, dela te občudovanja vrednega in lepega.

»Kajti vsi, ki ste bili krščeni v Kristusa, ste oblekli Kristusa.« (Gal 3,7)
Krstna sveča ti pomaga razumeti, da si sedaj »luč sveta«. (Mt 5,149)
Youcat

Puščava

Puščava

Kako prav beremo Sveto pismo?
Sveto pismo beremo prav, če ga beremo molitveno, se pravi s pomočjo Svetega
Duha, pod katerega vplivom je nastalo. Je Božja beseda in vsebuje odločilna
Božja sporočila nam.
(KKC 109–119, 137)

Biblija je kot eno dolgo Božje pismo, namenjeno vsakemu izmed nas. Zato moramo
Svete spise sprejemati z veliko ljubeznijo in spoštovanjem: najprej velja to, da je
treba Božje pismo resnično brati, to pomeni, da si ne izbiram posameznosti in ne
prezrem celote. Celoto moram potem razlagati z ozirom na njeno srčiko in skrivnost
Jezusa Kristusa, o katerem govori celotna Biblija, tudi Stara zaveza. Svete spise
moram torej brati v isti živi veri Cerkve, iz katere so nastali.

Statistika za leto 2021
Župnija Ruše

V oklepajih so podatki za primerjavo z letom 2020
•
Krščenih je bilo 29 (29)
11 dečkov in 18 deklic
•
Cerkvenih porok je bilo 8 (7)
•
Cerkvenih pogrebov je bilo 73 (84)
Umrlo je 31 moških in 42 žensk
•
K prvemu sv. obhajilu je pristopilo 19 otrok (14)
•
Zakrament sv. birme je prejelo 16 otrok (18)
•
Razdeljenih je bilo 7.000 obhajil

Župnija Puščava

V oklepajih so podatki za primerjavo z letom 2020
•
Krščeni so bili 3 dečki (/)
•
Cerkvena poroka je bila 1 (1)
•
Cerkvenih pogrebov je bilo 9 (5)
Umrlo je 5 moških in 4 ženske
•
K prvemu sv. obhajilu in sv. birmi so pristopili v Lovrencu
•
Razdeljenih je bilo 2.000 obhajil
Obnovitvena dela v letu 2021
Ruše: obnova Florijanovega oltarja
Puščava: ureditev odtokov ob župnijski cerkvi, popravilo kamnitega zidu ob
župnijski cerkvi, ureditev zunanjega dela sanitarij, popravila na gospodarskem
poslopju

Dogodki v mesecu januarju:
1.1., novo leto-dan miru; prosimo za blagoslov in Božje varstvo v novem letu
6.1., praznik Gospodovega razglašenja, Sveti trije kralji; pri sv. mašah
blagoslov vode, kadila in krede
6.-8.1., prvi četrtek, petek in sobota; dopoldan obisk bolnikov na domu, pred
sv. mašo smo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim
8.1., ob 9.30 v Rušah srečanje ministrantov
9.1., praznik Jezusovega krsta; ta dan se v hvaležnosti spominjamo svojega
krsta, ko so nas naši starši in botri prinesli v župnijsko cerkev, kjer smo postali
kristjani
13.1., po sv. maši v Rušah 'kateheza za odrasle'
17.1 obhajamo praznik sv. Antona, priprošnjika za izgubljene stvari, še posebej nam pomaga, ko iščemo pravilno odločitev in pravo pot življenja
18-25.1., Teden molitve za edinost kristjanov
23.1., nedelja Svetega pisma; prosimo, da bi nam bila Božja beseda vedno
spodbuda na poti življenja
25.1., praznik spreobrnjenja apostola Pavla; ta dan še posebej prosimo za
vse, ki so zašli na razne stranpoti, da bi našli pravo pot življenja in srečo
31.1., praznik Janeza Boska, ustanovitelja salezijancev, vzgojitelja mladih
Dobri Jezus, začenjamo novo koledarsko leto.
Ob tem te iskreno prosimo, stoj nam ob strani in nas varuj vsakršne bolezni.
Daj, da bomo z veseljem osvajali šolska znanja, v družini brez težav našli priložnost, da pomagamo pri hišnih opravilih in z veseljem služili našim bližnjim.
Naj bo tvoj blagoslov in varstvo nebeške Matere
na vseh naših poteh, kamor nas boš v letu 2022 popeljal. Amen.

1.1.

Na začetku novega leta 2022 iskren Bog povrni vsem sodelavcem pri bogoslužju: ministrantom, bralcem in bralkam Božje besede, pevkam in pevcem,
zborovodkinji in organistki ter kitaristoma za vodenje družinskega pevskega
zbora. Hvala katehetom, animatorjem, članom Župnijskega pastoralnega in
gospodarskega sveta ter sodelavcem pri Župnijski karitas. Hvala vsem, ki skrbite za urejenost, čistost in krašenje vseh naših cerkva, župnišč in okolice.
Hvala za darove za sv. maše in darove za potrebe župnij in obnovitvenih del
ter za tihe molitve in žrtve. Bodimo tudi v tem letu dobri sodelavci v blagor naših župnij in vse Cerkve.

2.1.
3.1.
4.1.
5.1.
6.1.

S

N

Marija, Božja Mati
Novo leto,
dan miru
2. nedelja
po božiču

7.30
8.30

+ Franc Paulič
- za farane in blagoslov v novem letu
Puščava
+ Marija, Jože in Ciril Gorišek, Elizabeta, Anton,
Zvonko in Kristina Terglav ter Pavla Ulbl
+ Jože Bezjak ter sorodniki
+ Ana Vranc
Puščava

10.00

+ Žarko, Bruno in Franc Jodl

9.00
10.00

P
T
S

Ime Jezusovo
Angela Folinjska
Milena, devica

17.00
17.00
7.30

+ Ivan in Blaženka Orešić
+ starši Oman
+ Marijan in Terezija Oblonšek

7.30

+ Regina Obrul

Č

Gospodovo
razglašenje
Sv. trije kralji

17.00

+ Branko Oblonšek

18.00

+ Anton in Marija Kojzek

Puščava

