6.6.
7.6.
8.6.

P
T
S

MARIJA MATI CERKVE
Tržaški mučenci
Medard, škof

9.6.

Č

Primož in Felicijan

10.6.
11.6.

P
S

Bogumil, škof
Barnaba, apostol

12.6.

N

SVETA TROJICA

13.6.
14.6.

P
T

Anton Padovanski
Valerij in Rufin

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

15.6.

S

Vid, mučenec

7.30

16.6.

Č

17.6.
18.6.

P
S

Sv. Rešnje
telo in kri
Rajner, samotar
Gregor Barbarigo

18.30
19.00
18.30
18.30
7.30

19.6.

N

12. nedelja
med letom

20.6.
21.6.
22.6.

P
T
S

Florentina ali Silverij
Alojzij Gonzaga
Fischer in More

23.6.

Č

Agripina, mučenka

24.6.
25.6.

P
S

Srce Jezusovo
Srce Marijino

26.6.

N

13. nedelja
med letom

27.6.
28.6.

P
T

29.6.

S

30.6.

8.30

Ema Krška
Irenej (Hotimir)
Peter in Pavel,
apostola

10.00
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

Č

Rimski mučenci

19.00

1.7.

P

18.30

2.7.

S

Estera, svetop. žena
Ptujskogorska
Mati Božja

3.7.

N

Smolniška
nedelja

18.30
7.30
8.30
10.00

+ Regina Obrul
+ starši Tršinar
------+ Slavica Partljič
+ starši Petrič ter Vili in Julijana Harston Puščava
+ Ivan in Marija Podlesek
+ Elizabeta in Alojz Roj
+ Ana in Leopold Copot ter Ana Cimerman
+ družina Orosel
Puščava
+ Drago in Zvonka Harič
Smolnik
+ Anton Robnik
+ starši Jerot, Mušič in sorodniki
+Brigita in Franjo Nekrep ter
Slavko in Mirko Celcer
+ Jože Bezjak ter na čast škofu Slomšku
+ Teodora Brezovnik
Puščava
+ Jože in Slavka Hertiš
+ Jože in Katarina Ravnjak ter družina Kotnik
+ Ivan in Zalika Mikuš ter Darinka Orosel
+ Slavko in Tončka Korman, + Marko Monetti in
starši, + družina Kuhar in Turščak Puščava
- v zahvalo in za zdravje
+ Katarina, Pavel, Andrej, Pavla in Slavka Mrakič
+ Ivan Ciringer in starši Lepej
+ Marjan Korbar
+ Ivan in Marija Rotovnik
+ Mihael Žvikart in Karel Jaunik
Puščava
+ Marjan in Terezija Oblonšek
+ družina Orosel, +Ivan in Ivana Lešnik
+ Štefka, Ludvik in Domen Šolar
+ Anton in Marija Osovniker
Puščava
+ Štefan Lešnik
+ Janko in Minka Strnad
+ Zinka Žohar
+ Vida Butolen
- v zahvalo Bogu za 60 let skupnega življena
+ Rozina Hartman, + Alfonz Franc Napotnik
- za Božje in Marijino varstvo
Puščava
+ Marjan in Terezija Oblonšek, + Avguštin Zlodej
+ Damijan Zorko ter za dušno in telesno zdravje
in za blagoslov v družini
- za srečno pot
- za farane in blagoslov naših župnij Puščava
- za žive in pokojne Smolničane
Smolnik

Spletna stran Župnije Ruše: http://www.zupnijaruse.si
Telefon: 02 661 50 71, GSM: 031 587 955
Župnijska karitas: GSM: 030 643 235
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BINKOŠTI IN DAROVI SVETEGA DUHA Jn 14,15–16.23–26
Med podeljevanjem zakramenta »krščanske zrelosti« škof z iztegnjenimi rokami
moli nad birmanci: »Gospod Bog, pošlji jim Svetega Duha Tolažnika; podeli jim duha modrosti in umnosti, duha sveta in moči, duha vednosti in pobožnosti; napolni jih
z duhom Božjega strahu. V tej molitvi je naštetih vseh sedem darov Svetega Duha,
ki jih kristjan potrebuje, da more zvesto opravljati svoj življenjski poklic … Štirje krepijo našo pamet; to so dar modrosti, umnosti, sveta in vednosti. Modrost življenja je
v tem, da se odločamo za dobro po svoji vesti, ki je glas Boga v srcu slehernega
človeka. Zadnji trije darovi moči, pobožnosti in strahu Božjega pa se nanašajo bolj
na voljo. Pomagajo nam k vztrajnosti, ki je zelo pomembna lastnost v odnosu do
Boga in do ljudi, dejansko je isto kot zvestoba. Dar moči nas krepi, da moremo premagati vse slabo in hudo, ki je v nas in okoli nas. Dar pobožnosti nam ohranja otroško zaupno srce in pripomore, da je naša pobožnost življenjska. To pomeni, da se
ne posuši na cerkvenem pragu, temveč napaja vsa naša drobna dejanja. Strah Božji je spoštljivost pred Bogom in ne trepetanje pred njim. Saj je Bog vendar naš prijatelj! Sveti Duh je predvsem Duh ljubezni. Ljubezen prežene strah, piše apostol Janez. Ljubezen vliva človeku pogum in moč; človeka povsem spremeni. Če imamo v
svojem srcu ljubezen, potem nam nobena stvar ni pretežka. Če se bomo dali voditi
Duhu, bomo sposobni velikih dejanj.
S. Čuk, Misli srca
»VI JIM DAJTE JESTI!« Lk 9,11–17
Pavlova pripoved o ustanovitvi evharistije je najstarejše pričevanje o Kristusovih besedah med zadnjo večerjo. 'To delajte': Jezus zapove, da bi ponavljali njegovo dejanje, preko katerega nam je podaril svoje telo in svojo kri, ko je vzel kruh, se zahvalil,
ga razlomil, ter prav tako tudi kelih. To dejanje je prispelo do nas. Pomeni 'delati'
evharistijo, katere glavna oseba je vedno Jezus, vendar pa se udejanja preko naših
ubogih rok, maziljenih s Svetim Duhom.
'To delajte.' Jezus je svojim učencem že pred tem naročil, da bi 'delali' tisto, kar je
bilo v njegovem duhu že jasno, in sicer v poslušnosti Očetovi volji. V odlomku iz Lukovega evangelija smo slišali, kako jim je pred utrujeno in lačno množico dejal:
'Dajte jim vi jesti'. V resnici je Jezus tisti, ki blagoslovi in razlomi hlebe ter nasiti vse
tiste ljudi, toda pet hlebov in dve ribi so ponudili učenci, in Jezus je hotel prav to: da
bi, namesto da bi množico odpustili, dali na razpolago tisto malo, kar so imeli. Tako
vidimo še eno dejanje: kosi kruha, ki so ga razlomile svete in častitljive roke Gospoda, so bili dani v uboge roke učencev, ki so kruh razdelili ljudem. Tudi to pomeni
'delati' z Jezusom, dati jesti skupaj z njim.
Pomnožitev kruha izvira iz Jezusovih besed učencem: 'Vi sami jim dajte jesti'. E. Mozetič

Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet,
brate vse, kar nas je sinóv sloveče matere!
(F. Prešeren, Zdravljica)
Molitev ob dnevu državnosti
Gospodar vesolja in kralj vseh narodov in jezikov,
prosimo te, razlij svojo milost na Slovenijo, našo
domovino in domovino naših prednikov. Podeli ji
svobodo, varnost, mir in pravo mesto v svetovni družini narodov. Podpiraj jo na
poti k duhovni in družbeni prenovi ... Posebej te prosimo, vlivaj njenim sinovom
in hčeram duha edinosti v resnici in pravici, da bo kmalu srečen dom vsem, ki
skupaj živijo v njegovem zavetju. Vsem pa, ki so odšli po svetu, a zavestno
sprejemajo slovensko duhovno domovinstvo, pomagaj, da se ohranijo v dejavni
zvestobi svoji zavezi in tvoji postavi, da bodo živeli Sloveniji v čast in razcvet,
deželi, ki ji pripadajo, in vsej človeški družbi v blagodejen razvoj in tebi v slavo, ki
ti jo neprenehoma kličemo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
B. Fink
Slovenec biti, slovensko ljubiti, – je pravzaprav nerazložljiva stvar, ker je to
stvar srca in biti. Slovenec biti – ni drugega, kakor: slovensko misliti, slovensko peti in govoriti, slovensko ljubiti, – pa s srcem čutiti slovenski svet, hiše,
gozdove, polja, ljudi, tako čutiti, da ne moreš, ne moreš biti brez njih. Pa to ni
tako, kakor jesti in piti. Ne moreš preveč ne ljubiti, ne biti. T. Kuntner, Slovenska pomlad
MOLITEV ZA VERO, Molitvenik za mlade, Pavel VI
Gospod, daj, da bo moja vera vesela in bo prinašala mir in radost v mojo dušo, jo
usposabljala za pogovor z Bogom in ljudmi. Tako bo iz svetega in svetnega pogovora izžarevala notranja blaženost ... Gospod, daj, da bo moja vera ponižna in si
ne bo domišljala, da temelji na izkustvu mojega mišljenja in čustvovanja, temveč
se bo prepuščala pričevanju Svetega Duha in ne bo imela boljšega poroštva kakor v učljivosti do izročila svete Cerkve in njene učiteljske službe. Amen.

Oznanila:
31.5., sklep šmarnične pobožnosti; pred sv. mašo molitev litanij Matere
Božje, v Puščavi po sv. maši srečanje župnijskih sodelavcev
2.-4.6., obhajamo prvi četrtek, petek in soboto; dopoldne obisk bolnikov
na domu; pred sv. mašo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim za duhovne poklice in obnovitvi posvetitve Jezusovemu in Marijinemu srcu
4.6., ob 18.30 srečanje mladih in slavilni koncert v Slomškovi dvorani v
Mariboru
5.6., BINKOŠTI; zaključek veroučnega leta; pri sv. maši ob 10. uri sodelujejo veroučenci, po sv. maši podelitev veroučnih spričeval
6.6., praznik Marije, Matere Cerkve-binkoštni ponedeljek; pred sv. mašo
molitev za Cerkev-družino kristjanov in blagoslov prihodnosti
13.6., ob 10.30 sv. maša pri AREHU ob godu sv. Antona Padovanskega
16.6., praznik Sv. Rešnjega telesa in krvi; po sv. maši telovska procesija
24.6.-2.7., DNEVI MOLITVE PRED NAJSVETEJŠIM:
24.6., praznik Srca Jezusovega in rojstva Janeza Krstnika; pred sv.
mašo molitev pred Najsvetejšim za blagoslov počitnic in dopustov ter posvetitev Jezusovemu srcu
25.6., praznik Marijinega srca in Dan državnosti; pred sv. mašo molitev
pred Najsvetejšim za našo domovino, mir in blaginjo ter posvetitev Marijinemu srcu
29.6., ob prazniku apostolov Petra in Pavla pred večerno sv. mašo molitev
pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice in blagoslov v družinah
30.6., praznik prvih rimskih mučencev; sv. maša ob 19. uri v Puščavi
1.-2.7. obhajamo prvi petek in soboto; dopoldne obisk bolnikov na domu;
pred sv. mašo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim za duhovne poklice ter za
blagoslov v družinah
3.7., SMOLNIŠKA NEDELJA, nedelja Slovencev po svetu; ob 10. uri sv.
maša ter prošnja za blagoslov ljudi in kraja, ta dan molimo tudi za naše rojake po svetu ter drug za drugega
Dobri Jezus. Zaključujemo šolsko leto, ki je bilo polno lepih trenutkov in tudi
zahtevnih izzivov. S tvojo pomočjo nam je uspelo tudi ta razred pripeljati do konca. Hvala ti, ker si nam in našim staršem stal ob strani. Daj nam obilje mirnih počitniških dni. Spremljaj nas s svojim blagoslovom, ti, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen. A. K.
1.6.

S

Justin, mučenec

2.6.

Č

Marcelin, mučenec

3.6.
4.6.

P
S

Ugandski mučenci
Kvirin, mučenec

5.6.

N

BINKOŠTI

7.30
18.30
19.00
18.30
18.30
7.30
8.30
10.00

+ Karl Hleb, + Helena Rogelj Jurše
+ Mirko in Anica Sabolek
+ Mariji v zahvalo in pomoč pri okrevanju Puščava
+ Jože in Milena Sabati
+ starši Prejac-Rus
+ Avgust Seifried
+ Anica Vranc
Puščava
+ starši Janez in Marija Robnik

