7.4.

Č

Janez de la Salle

8.4.
9.4.

P
S

Dionizij in Julija
Heliodor

18.30

+ Jakob Kojzek

19.00
18.30
18.30

+ Franc Flajnik, + Anton in Marija Kojzek Puščava
+ Hilda Velcer
+ Alojz Kolmanič, + Janko in Minka Strnad

7.30

+ Rado Robič ter starši Robič in Holcman

10.4.

N

CVETNA NEDELJA

8.30

11.4.
12.4.
13.4.

P
T
S

Stanislav, škof
Zenon Veronski
Ida, redovnica

10.00
18.30
18.30
7.30

14.4.

Č

Veliki četrtek

15.4.

P

Veliki petek

16.4.

S

Velika sobota

18.30

17.4.

N

+ Ožbej Sekolovnik
+ Jaunigovi in Forstnerjevi
+ Zofija in sorodniki Eigner
+ Anton in Katka Lazar ter Igor Lazar

Puščava

+ Robi in Franc Voh, starši Veselič, Marjan Grajfoner

+ Vida Urleb, -za blagoslov družine
+ Marijan in Terezija Oblonšek

18.30

+ Teodora Brezovnik, + Rozina Hartman
- za farane in blagoslov prihodnosti Puščava
- molitev križevega pota
Ruše
- obredi velikega petka
Puščava
+ Ivan in Zalika Mikuš ter Darinka Orosel

19.00

+ Ana Vranc, + Franc Pulič

7.00

+ Franc Šahtler ter Drago in Zvonka Harič

8.30

+ starši Franc in Alojzija Ditmajer
+ Franc, Marija in Primož Osovnikar Puščava

10.00

+ Helena Jurše Rogelj

Velikonočni
ponedeljek
Leon IX., papež
Teo, misijonar
Anzelm, škof
Hugo, škof
Jurij, mučenec

9.00
10.00
18.30
7.30
18.30
18.30
18.30

+Pavlek in Jožica Vicman, +Marko Pušnik Puščava

BELA NEDELJA,
nedelja Božjega
usmiljenja

7.30

+ Marijan in Terezija Oblonšek

VELIKA NOČ

18.4.

P

19.4.
20.4.
21.4.
22.4.
23.4.

T
S
Č
P
S

24.4.

N

25.4.

P

Marko, evangelist

26.4.

T

Marija, Mati dobrega
sveta

27.4.
28.4.
29.4.
30.4.

S
Č
P
S

1.5.

N

Cita, dekla
Peter Chanel
Katarina Sienska
Pij V., papež
3. velikonočna
nedelja
Jožef, delavec

19.00
15.00
19.00

Puščava

+ Jurij Rebernak in Anica Seršen
+ Jožef Jakop
+Terezija in Karel Hleb ter Alojzija in Peter Krajnc
+ Franc, Bruno, Žarko in starši Jodl
+ družina Arnuš in Muršak
+ Ivan in Milka Bučak

8.30
+ Štefan Arih
Puščava
10.00 + Robi Puklavec, + Vida Kavšek
18.30 + Friderik Prevorčič
18.30 + Hinko in Angela Grušovnik ter Vera Svetec
---18.30
18.30
18.30
7.30
8.30
10.00

/ 2022

----+ Slavko Zalar
+ Nada Brunčič
+ Alojz in Elizabeta Roj
+ Anton Pigner, družina Uršej-Oberč ter Katka
+ Alfonz Franc Napotnik
Puščava
+ Franc Prednik in sorod., Štefan in Boštjan Markač

SMRT NA KRIŽU JE BILA V BOŽJEM NAČRTU IN
NE NAKLJUČNA
Jezusova aretacija in križanje sta bila za učence
kljub Jezusovim napovedim presenečenje, za Jezusa samega pa ne. Velikokrat je sam napovedal, ne
samo da bo umrl, ampak celo, da ga bodo usmrtili
Rimljani. To je lahko pomenilo le eno. Jezus je vnaprej vedel, da bo križan.
Vrstni red dogodkov, o katerih poročajo vsi evangelisti, kaže, kako je hkrati, ko se je širila slava o Jezusu, naraščalo tudi nasprotovanje do njega in njegovega nauka. Prav gotovo je bilo zanj varneje na severu dežele, daleč od Jeruzalema, središča judovske uprave. Zato je njegove
prijatelje presenetilo in pretreslo, ko je hotel v Jeruzalem, da bi tam praznoval
pasho – največji judovski praznik. Ko je Peter končno izpovedal vero, da je
Jezus – Kristus, je Jezus odgovoril z napovedjo svoje smrti, kar niti Petru niti
ostalim ni hotelo v glavo.
Še pomembnejše je dejstvo, da je Jezus trdil, da se bo vse zgodilo v skladu s
starozaveznimi prerokbami. Njegovi učenci, ki so poznali Staro zavezo, so pričakovali Mesija – Kralja; njegova smrt jim ni bila niti najmanj pred očmi. Šele
ko se je vse zgodilo – po vstajenju, so bili sposobni razumeti, da je bil križ
za Jezusa del Božjega načrta. To jih je vzpodbudilo, da so ponovno brali Staro zavezo in jo videli v novi luči. Peter je kasneje to izrazil takole: »Kristus je
trpel zaradi grehov, in sicer enkrat za vselej, pravični za krivične, da bi
vas pripeljal k Bogu.«
J. Balchin, Kaj kristjani verujemo
Vstajenje pomeni življenje. Kristus živi. In živega ne iščemo v grobu. Če
hočemo srečati Jezusa, Vstalega, ga ne bomo našli v preteklosti in tudi ne v
mrtvih črkah ali v togih postavah. Srečali ga bomo tam, kjer je življenje. Jezus
nas hoče voditi k življenju. Naš pogled se mora ozirati naprej in se ne vračati v
preteklost. Nima pomena, da bi se prepirali o pravilnosti njegovih besed. Zaupajmo življenju, ki ga besede in dejanja prebujajo v nas. Življenje naj kipi iz
nas, da bodo po njem ljudje spoznali veličino velike noči.
A. Grün, Jezus – podoba človeka

17. radijski misijon na Radiu Ognjišče HODIMO SKUPAJ
Radijski misijon bo od 3. do 9. aprila.
S svojimi razmišljanji v osrednjih dnevnih govorih (ob 17.00) bodo sodelovali: nadškof Alojzij Cvikl, škof Maksimilijan Matjaž, škof Andrej Saje,
br. Miran Špelič, s. Rebeka Kenda, Tomaž Kete in Slavko Rebec.

V kratkih govorih, svetovalnici in pogovorih bodo sodelovali še drugi duhovniki, redovniki, redovnice in laiki.
Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak
večer med 22. in 24. uro. Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu na
spletni strani Radia Ognjišče. V času misijona bo od ponedeljka do sobote
sv. maša ob 19.00. Vsak večer ob 20.00 bo pogovorni večer, v katerem
bodo lahko sodelovali poslušalci.

Obred blagoslova presmecev in drugega zelenja
Nebeški Oče, blagoslovljena butara, presmeci in drugo zelenje, nas spominjajo na dogodke izpred dva tisoč let, ko so množice pozdravljale tvojega
Sina kot kralja. Prosimo te, pomagaj nam, da ga bomo tudi mi sprejeli ne le
kot kralja, ampak tudi kot našega Odrešenika. Naj ga častimo in slavimo
ter vedno ostanemo njegovi zvesti učenci. Pomagaj nam s svojo milostjo.
Amen.
Praznujemo cerkveno leto – Cvetna nedelja
Blagoslov velikonočnih jedil:
Smolnik ob 9.00
Puščava ob 11.00 in 15.00
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

Oznanila:

3.4., ob 15. uri priložnost za sv. spoved v Puščavi in pri frančiškanih
3.-9.4., misijon na radiu Ognjišče
4.-9.4., duhovna obnova za veroučence
6.4., ob 19. uri sv. maša in križev pot za mlade po Mariboru
7.4., po sv. maši v Rušah 'kateheza za odrasle'
9.4., ob 15. uri križev pot na ruško Kalvarijo; v primeru slabega vremena bo križev pot ob 18. uri v župnijski cerkvi
9.4., ob 19.30 v mariborski stolnici koncert Godalnega kvarteta Feguš ob 30-letnici delovanja; Haydnovih Sedem poslednjih besed našega Odrešenika na križu in Tartinijev Oratorij za godalni kvartet
10.4., Cvetna nedelja; pri sv. mašah blagoslov presmecev in drugega
zelenja
14.4., ob 10. uri krizmena maša v mariborski stolnici
14.-16.4., velikonočno tridnevje; - četrtek - spomin zadnje večerje
- petek - spomin Jezusovega trpljenja in smrti na križu
- sobota - blagoslov ognja, velikonočnih jedil in velikonočna vigilija
15. 4., začetek devetdnevnice Božjega usmiljenja
17.4., VELIKA NOČ; vstajenjska procesija in velikonočne sv. maše
18.4., velikonočni ponedeljek; dan, ko se kristjani podamo v Emavs,
kar pomeni, da obiščemo sorodnike, prijatelje in znance ter se skupaj poveselimo in oznanjamo velikonočno novico, da je Jezus vstal in živi!
24.4., bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja, zaključek devetdnevnice Božjega usmiljenja
25.4., praznik sv. Marka; ta dan še posebej prosimo za dar vsakdanjega
kruha in Božje varstvo
28.4., začetek birmanske devetdnevnice
1.5., praznik dela; pri sv. mašah bomo prosili za posvetitev in blagoslov
pri našem delu
3.5., začetek ŠMARNIC; šmarnice bodo med tednom ob 18.30, v nedeljo ob 10. uri. Starši in veroučenci, lepo vabljeni!

1.4.

P

Agapa in Irena

18.30

+ Vlado in Angelca Tratnik

2.4.

S

Frančišek Paolski

18.30

+ Marija Lopič in družina Lopič

7.30

+ Regina Obrul

8.30

+ starši Paradiž, Bajgotovi ter Milka in Vlado
+ Ana Jodl in sorodniki
Puščava

10.00

+ starši in sorodniki Medved

18.30
18.30
7.30

- za blagoslov zakona
+ Pavel in Marija Lapuh ter sorod. Ferant-Lapuh
+ družina Zajfrid, - za zdravje

3.4.
Spletna stran Župnije Ruše: http://www.zupnijaruse.si
Telefon: 02 661 50 71, GSM: 031 587 955
Župnijska karitas: GSM: 030 643 235

4.4.
5.4.
6.4.

N

P
T
S

TIHA NEDELJA

Izidor Seviljski
Julijana in Eva
Irenej iz Srema

