7.3.
8.3.
9.3.

P
T
S

Perpetua in Felicita
Janez od Boga
Vital, opat

10.3.

Č

40. mučencev

11.3.
12.3.

P
S

Sofronij, škof
Doroteja, mučenka

13.3.

N

2. POSTNA NEDELJA

14.3.
15.3.
16.3.
17.3.
18.3.

P
T
S
Č
P

Matilda, kraljica
Klemen Dvoržak
b.sl. Danijel Halas
Patrik, misijonar
Ciril Jeruzalemski

19.3.

S

Sv. Jožef,
Jezusov rednik

20.3.

N

3. POSTNA NEDELJA

21.3.
22.3.
23.3.
24.3.

P
T
S
Č

25.3.

P

Hugolin, eremit
Lea, spokornica
Rebeka Ar-Rayes
Katarina Švedska
Gospodovo
oznanjenje

18.30
7.30
8.30
10.00
18.30
18.30
7.30
18.30
18.30
19.00

26.3.

S

Lara, Larisa

18.30

27.3.

N

4. POSTNA NEDELJA

28.3.
29.3.
30.3.

P
T
S

Bojan, knez
Bertold, redovnik
Amadej (Bogoljub)

31.3.

Č

Kornelija,
mučenka

1.4.
2.4.

P
S

Irena in Ljuba, mučenki
Frančišek Paolski

18.30
18.30
7.30

3.4.

N

TIHA NEDELJA

8.30

18.30
18.30
7.30
18.30
19.00
18.30
18.30
7.30
8.30
10.00
18.30
18.30
7.30
18.30
18.30
10.00

7.30
8.30
10.00
18.30
18.30
7.30
18.30
19.00

10.00

+ Branko Rafolt
+ Milan Eigner, - za verne duše v vicah
- za spreobrnjenje nečakov in blagoslov v družini
+ Robi Puklavec
+ Rozina Hartman, + Ana Vranc
Puščava
+ Ivan Pušenjak, + Ožbej Sekolovnik
+ Emerik, Marijanka in Jure Lopič
+ Franc Vizjak in Antonija Rožič
+ Adolf Frešer, +Franc Sračnik
+ Drago in Zvonka Harič

Puščava

+ Jože Bezjak
+ Jože in Slavka Hertiš
+ Janez Krajnc, - po namenu
+ Nada Brunčič
+ Janko in Minka Strnad
+Slavko in Tončka Korman
+ Alfonz Franc Napotnik
Puščava
+ Jože Zorman in Štefka Šart
+ Avgust Seifried
+ Teodora Brezovnik, + Alojz Monetti Puščava
+ Edvard Kojzek
+ Jože in Marija Kaube ter za zdravje
+ Ivan in Marija Rotovnik ter za zdravje
+ Polde Šporin
+ Franc Maričnik in Štefan Bratovčak
- za farane, zdravje, mir in blagoslov prihodnosti
+ Marija in Avgust Petre
Puščava
+ Henrih in Marija Hiter
- v dober namen družine Gros
- za zdravje
+ Milan in Marija Goričan
Puščava
+ Ivan in Zalika Mikuš ter Darinka Orosel
+ družina Kukovec in Lešnik
+ Jožefa Mernik
+ Adolf in Terezija Dolinšek
+ starši Feliks in Julijana Jaušovec
+ družina Lampreht in vse na Pavličevem umrle
+ starši, sestra in bratje Pečovnik
Puščava
+ Vlado in Angelca Tratnik
+ Marija Lopič in družina Lopič
+ Regina Obrul
+ starši Paradiž, Bajgotovi ter Milka in Vlado
- za farane in blagoslov prihodnosti
Puščava
+ starši in sorodniki Medved

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

/ 2022
TEDEN DRUŽINE 2022

Med 19. in 25. marcem tradicionalno
obhajamo Teden družine. Lani smo z
19. marcem, na praznik sv. Jožefa,
vstopili v Leto družine, ki se bo zaključilo letos junija z 10. svetovnim srečanjem družin v Rimu. Zaradi tega smo
na UD SŠK sklenili, da bo Teden družine uglašen s temo svetovnega srečanja družin, katerega geslo je »Družinska ljubezen: poklicanost in pot
k svetosti.« V tem kontekstu bomo zato uporabljali logo, simbole in himno.
Od 19. do 25. marca 2022 bomo lahko vsak dan od 20.00 do 20.20 ure
preko spleta prisluhnili družinam iz vseh slovenskih škofij in večjih družinskih organizacij, ki delujejo v Cerkvi na Slovenskem. Družine same bodo
nagovarjale druge družine s svojimi pričevanji, pesmijo, nagovori ter molitvijo rožnega venca. Vsak dan bo desetko rožnega venca molil naprej škof
posamezne škofije, družine pa bodo to molitev še pospremile s konkretnimi
prošnjami. Molitev zaključi škof s podelitvijo blagoslova. Na ta način želimo
družinam dati prostor, da niso le objekt temveč tudi dejavni subjekt družinske pastorale. Naj družine same spregovorijo o tem, kako dajejo prostor
Bogu v svojem vsakdanjem življenju. Obenem želimo v družinah obuditi
molitev rožnega venca. Prenos bo mogoče spremljati preko Zoom-a,
YouTube kanala in Facebook strani. Povezave bodo dostopne na spletnih straneh posameznih škofij in na portalih Katoliška Cerkev in Pridi
in poglej.
Glasnik 22
Molitev otrok v »Tednu družine«
Dobri Jezus. Ob dnevu staršev te iskreno prosim, daj jim moči in neskončno ljubezen, da bodo lahko nas otroke vzgajali v dobre kristjane ter
nikoli ne obupali nad nami. Nam pa nakloni poguma in pridno srce, da bomo
s hvaležnostjo sprejemali njihov nauk in jim ljubezen tisočero vračali.
Amen. AK

Za pomoč v postnem času...
Po zgledih iz Svetega pisma Stare in Nove zaveze navadno navajamo sedmero telesnih in sedmero duhovnih del usmiljenja. Telesna dela usmiljenja so:
lačne nasičevati, žejne napajati, popotnike sprejemati, nage oblačiti, bolnike
obiskovati, jetnike reševati in mrtve pokopavati. Vse, razen zadnjega, našteva
Jezus, ko slika prizor vesoljne sodbe ob koncu časov. Duhovna dela usmiljenja pa so: grešnike svariti, dvomljivcem prav svetovati, žalostne tolažiti, krivice
voljno trpeti, žaljivcem iz srca odpustiti, za žive in mrtve Boga prositi. Glasnik 22
Zakaj k spovedi?
Kadar smo razočaran in žalostni, ker smo bili nemočni in nezmožni delati dobro,
kakor smo obljubili, ne smemo izgubiti poguma. Pogled moramo dvigniti k Jezusu in reči: »Gospod, sprejmi me takšnega, kakršen sem, in mi pomagaj, da bom
postal takšen, kot želiš ti.« Ta molitev je koncentrat vitaminov od A do Ž, ki takoj
in z največjim pospeškom spravi v pogon našo voljo in sposobnost, da začnemo znova. Da bi lažje začeli znova, nam Jezus ponuja tudi zakrament svete
spovedi. Prav postni čas je lahko priložnost, da poskusimo znova. Jezus nas s
križa vabi, da naredimo korak naprej, da postanemo še boljši kristjani. Sprejmimo izziv.
Kaj naj torej vsebuje moja postna oz. velikonočna spoved?
K vsaki spovedi spadajo izpraševanje vesti, kesanje, trden sklep, priznanje
grehov in pokora.

Oznanila:

Molitev pred Najsvetejšim vsak četrtek pol ure pred sv. mašo
Križev pot molimo vsak petek, soboto (Ruše) in nedeljo (Puščava) pol ure
pred sv. mašo.
Priložnost za sv. spoved pred sv. mašo
2.3., PEPELNICA, strogi post in začetek postnega časa; pri sv. maši
obred pepeljenja
4.3., obhajamo prvi petek; dopoldne obisk bolnikov na domu
6.3., 1. POSTNA NEDELJA; po sv. mašah obred pepeljenja, kot znamenje vstopa v postni čas, naše spokornosti in duhovne priprave na praznovanje Velike noči
10.3., po sv. maši »kateheza za odrasle«
19.3., praznik sv. Jožefa in začetek 'Tedna družine'; lepo vabljeni k sv.
maši ob 10. uri v Puščavo ali ob 18.30 v Ruše (ta dan še posebej molimo
za dar očetovstva)
25.3., praznik Gospodovega oznanjenja in sklep 'Tedna družine'; pred
sv. mašo molitev za blagoslov v družinah (ta dan še posebej molimo za dar
materinstva)
1.-2.4., prvi petek in sobota; obisk bolnikov na domu; ker bolniki ne
morejo v cerkev, je prav, da jim pred velikonočnimi prazniki omogočimo
obhajanje zakramentov na domu, obisk lahko prijavite v zakristiji, pisarni ali
po telefonu

(Katekizem katoliške Cerkve 1450–1460; 1490–1492; 1494)

Križev pot
V postnem času bomo v Rušah vsak petek in soboto, v Puščavi v nedeljo, pol ure pred sv. mašo molili križev pot. Naša molitev bo namenjena za MIR na svetu, za SINODO-duhovno prenovo Cerkve, za dobro duhovno pripravo na praznik Velike noči, za blagoslov naših družin in prihodnosti, ob tem bomo še posebej prosili, da bi 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!

MOLIMO ZA MIR; Gospod Bog, Knez miru, pomiri sovraštvo in odpravi krivice, ki vladajo med narodi, da bosta po vsem svetu vladala mir in pravičnost. Gospod Bog, Knez miru, prosimo te za mir v
Ukrajini. Vse prebivalce Ukrajine še posebej obvaruj vojnih grozot
in slehernega nasilja. Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu….,
Kraljica miru, prosi za nas!

1.3.

T

Albin (Zorko), škof

2.3.

S

Pepelnica

3.3.
4.3.

Č
P

5.3.

S

Kunigunda, cesarica
Kazimir, kraljevič
Hadrijan in Olivija,
mučenca

18.30
18.30
19.00

+ Albert, Olga in Franc Mikuš
- v zahvalo

18.30
18.30

+ teti Ana in Marija Repolusk-Zrnc ter Vinko Caf

18.30
7.30

6.3.

N

1. POSTNA NEDELJA

8.30
10.00

+ Anton in Marija Kojzek, + Franc Paulič
- na čast Puščavski Mariji za zdravje

Puščava

+ Jožef in Elizabeta Hleb ter Mihovi

+ Alojz in Elizabeta Roj
+ Marijan in Terezija Oblonšek
+ Franc in Katarina Švajger
- na čast RMB v zahvalo in za blagoslov
+ starši Jaunig, bratje in sestre
+ Marija Hauptman
Puščava
+ Stanko Jert, Franc in Zdravko Ropič
ter Ljubica Košat

