1.2.

T

Brigita Irska

2.2.

S

Gospodovo darovanje
'svečnica'

3.2.
4.2.
5.2.

Č
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Blaž, škof
Oskar, škof
Agata, devica

6.2.

N

5. nedelja
med letom

7.2.
8.2.
9.2.

P
T
S

Koleta, redovnica
Prešernov dan
Apolonija, mučenka
Sholastika, redovnica
Alojzij Stepinac, škof
Lurška Mati Božja
Evlalija, mučenka
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Č

11.2.
12.2.

P
S

13.2.

N
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Č
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19.2.

P
S

20.2.

N

7. nedelja
med letom

21.2.
22.2.
23.2.
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Irena (Mira), devica
Sedež apostola Petra
Polikarp, mučenec

24.2.

Č

Matija, apostol

25.2.
26.2.

P
S

Taras, škof
Aleksander (Branko)

27.2.

N

8. nedelja
med letom

28.2.

P

Ožbolt, škof

6. nedelja
med letom
Valentin (Zdravko)
Klavdij, redovnik
Julijana, mučenka
Sedem ustanoviteljev
reda servitov
Janez iz Fiesole, slikar
Konrad, spokornik
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17.00
17.00
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8.30
10.00
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7.30
8.30
10.00
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7.30
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18.00
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8.30
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17.00
17.00
7.30
17.00
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17.00
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7.30
8.30
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18.30

+ Justa in Vili Kukovec
- za zdravje
+ Jože Šmidhofer
+ Marija in Avgust Petre
Puščava
+ Agica Zemljak
+ Marijan in Terezija Oblonšek
+ Robi Puklavec
+ Ivan in Milka Bučak
+ dvojni starši Ostruh
Puščava
+ družina Lampreht, Lipnik in Krivonog
+ Franc Jodl
+ Jože Kokot
+ Jože Kepnik
+ Helena Jurše Rogelj
+ Vida Kavšek
+ Tončka Karničnik, - za zdravje
Puščava
+ Drago in Zvonka Harič ter Mira in Slavko Strnad
+ Jože in Marija Skuhala
+ Ivan in Ivana Lešnik
+ starši Brezovnik, brat in sestra
Puščava
+ Terezija in Adolf Dolinšek
+ Rozalija Krope
+ Milan in Zinka Trstenjak
+ Rado Repolusk in Lipnikovi
+ Peter in Marica Obrovnik
+ Marko Pušnik, - za farane
Puščava
+ Jože, Fanika in starši Pliberšek
+ Martin Repolusk in v zahvalo
+ Slavka in Jože Hertiš
+ Rozina Hartman
Puščava
- v zahvalo za življenje in prošnja za zdravje
- dober namen
+ Neža Mikolič ter Vinko in Alojz Altenbaher
+ družina Vicman, Muc, Žnidarič in Žižek
+ Alojz in Karolina Repolusk
+ Ana Vranc, + Alfonz Franc Napotnik Puščava
+ Mirko Kukovec
+ Ivan in Marta Zlodej
+ družina Bučak ter Daniela in družina Glaser
+ Milan in Marija Goričan, +Teodora Brezovnik
- za farane, zdravje in blagoslov
Puščava
+ Edvard Kojzek
- za zdravje

/ 2022
Ni dobrega drevesa, ki bi rodilo
slab sad, in spet ne slabega drevesa, ki bi rodilo dober sad.
Vsako drevo namreč spoznamo
po njegovem sadu.
(prim. Lk 6,43–44)
Razmišljanju o drevesih človek načeloma ne posveča veliko časa. Nanje
smo pozorni, ko so recimo še posebej visoka, mogočna ali pa, ko jih veter poškoduje oz. celo podre. V tem
primeru bi celo opazili, da je na tleh
polno sadja ali da so plodovi poškodovani. Večina od nas bi ob tem zagotovo lahko določila vrsto sadja in celo
identificirala vrsto drevesa, s katerega je to padlo.
Ko je Kristus rekel, da lahko drevo prepoznamo po njegovem sadu, je uporabil
analogijo, ki jo razumemo vsi. Tudi če nikoli nismo gojili sadnih dreves, načeloma poznamo njihove plodove. Mnoge od njih tako ali tako uživamo kot hrano
vsak dan. Če so drevesa pravilno oskrbljena s kvalitetno zemljo, vodo, zadostnimi gnojili in ustreznimi rastnimi pogoji, bo večina drevja plodna.
Jezus pravi, da ljudi prepoznaš po sadu. S tem ni mislil, da bi vsi mi ob ustreznih rastnih pogojih lahko imeli jabolka, ki bi visela z naših teles. Lahko pa pridelamo številne duhovne sadove.

Odrešenikov križ je ustvaril trajen sad. Ker nas je Bog po krstu izbral in naredil
za »nova bitja«, z njegovo milostjo lahko izražamo Kristusovo življenje tukaj na
zemlji ter mu s svojimi dobrimi deli in odnosi do ljudi prinašamo svoj sad. Ta je
trajen, saj ni »fizičen«; ne more zgniti ali se uničiti. Je, kakršen je. Ta plod je rezultat, kako je naše življenje podarjeno Bogu, koliko je prepojeno s predanostjo
njemu, ki je naša »zemlja, voda, rastni pogoj …«. Če je življenje predano njemu, polno ljubezni do njega in do bližnjih ljudi, je to večni in obilni sad, ki traja
večno!
T. Tkach

»Iz veličine lepote ustvarjenih
stvari moremo v primerjanju
zreti Stvarnika.«
Mdr 13,5

ALI LAHKO BOŽJI OBSTOJ
DOKAŽEMO?
Božji obstoj ni dokazljiv, tako kot na
primer Pitagorov izrek. Do dokazov
o Bogu lahko prideš po dveh poteh. Na obeh boš našel sledove njegove navzočnosti, vendar jih moraš
znati prepoznati in si jih pravilno
razložiti. Prva pot je zunaj, druga pa znotraj tebe.
Za prvo pot so potrebne oči srca. Ozri se okrog sebe in navzgor. Narava, ki te obdaja, je obstajala že pred tvojim rojstvom in bo tudi po tvoji smrti. Ob njeni lepoti se tvoj razum sprašuje: Od kod vse to? Kadar zagledaš
utrinek na poletnem nočnem nebu, se pred njegovo neizmernostjo zaveš
svoje majhnosti. To neizmernost lahko spoznavamo in občudujemo, ne
moremo pa je ustvariti, nadzorovati in imeti v lasti, kot na primer ročno uro.
Neskončnost vesolja nam pomaga, da ponižneje razmišljamo, kar je dobro
izhodišče.
Druga pot pa vodi vate, v tvoje srce. Globoko v tebi prebiva Resnica kot
nežen šepet nekoga, čigar skrivnostno navzočnost zaznavaš, čeprav ga
morda še ne poznaš. Tam boš odkril izvir nepotešljivega hrepenenja po
ljubezni in ljubljenosti; našel boš gotovost, ki je v tebi, vendar si je nisi sam
dal. Če slediš tema dvema potema, boš našel sledove Božjega obstoja.

Bog – sto in eno vprašanje

Ob svetovnem dnevu bolnikov:
Mati žalostna, bodi ob vzglavju
vseh bolnikov sveta. Teh, ki so v
tej uri izgubili zavest in umirajo;
teh, ki so izgubili vsako upanje na
ozdravljenje; teh, ki vpijejo in jočejo od bolečin;
teh, ki se ne morejo zdraviti, ker
nimajo denarja; teh, ki bi tako silno radi hodili, pa morajo negibno
ležati; teh, ki cele noči ne morejo
zatisniti očesa; teh, ki se morajo odreči najlepšim načrtom za prihodnost;
teh predvsem, ki ne verujejo v prihodnje življenje; teh, ki se upirajo Bogu in
ga preklinjajo; teh, ki ne vedo, da je Kristus trpel kot oni.

Fernand Lelotte

Oznanila:

2.2., praznik Gospodovega darovanja – svečnica; pri sv. maši blagoslov sveč
2.-10.2., LURŠKA DEVETNEVNICA za zdravje; lepo smo vabljeni, da
vsak dan molimo, se po možnosti udeležimo sv. maše v cerkvi ali po TV-ju,
dobre želje in molitve namenimo za bolnike in trpeče ter da bi se lahko veselili konca epidemije bolezni covid-19
3. in 6.2., bomo pri sv. mašah prejeli Blažev blagoslov za zdravje
3.-5.2., prvi četrtek, petek in sobota; dopoldan obisk bolnikov na domu,
pred sv. mašo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim in posvetitvi Jezusovemu in Marijinemu srcu
8.2., Prešernov dan, kulturni praznik
10.2., po sv. maši v Rušah 'kateheza za odrasle'
11.2., god Lurške Matere Božje; svetovni dan bolnikov
14.2., god sv. Valentina; dan, ko kristjani molimo za vse zaročence in vse,
ki se pripravljajo na prejem zakramenta sv. zakona
28.2., začetek zimskih počitnic

BESEDA ŽIVEGA BOGA OB SVEČNICI
Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji, njegovi materi:
»Glej, ta je postavljen v padec
in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje,
ki se mu bo nasprotovalo, in tvojo dušo bo presunil meč,
da se razodenejo misli iz mnogih src.«
In bila je neka prerokinja Ana,
Fanuelova hči iz Aserjevega rodu, že zelo v letih.
Potem, ko je preživela z možem
sedem let od svojega devištva, je bila vdova
do štiriinosemdesetih let; ni zapuščala templja,
ampak je s postom in molitvijo Bogu služila noč in dan.
In prav tisto uro je prišla tja in hvalila Boga ter
o njem pripovedovala vsem, ki so pričakovali odrešenja
v Jeruzalemu. (Lk 2,34–36)
Spletna stran Župnije Ruše: http://www.zupnijaruse.si
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