GODOVI IN SVETE MAŠE V MESECU NOVEMBRU
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Nikolaj Tavelič
Albert Veliki
Marjeta Škotska
Elizabeta Ogrska
Posvetitev bazilik
Petra in Pavla
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+ Franc, Ivan in Božena Švajger
+ Ivan in Zalika Mikuš ter Darinka Orosel
+ Rado Repolusk in Lothar Trilop pokopališče
+ Igor, Marica in Terezija Jug
pokopališče
+ Marija Makoter ter sestri Anica in Štefka
+ Marijan in Terezija Oblonšek
+ Regina Obrul
- za farane in dobrotnike župnije
Srečanje sosednjih župnij v Selnici ob Dravi
+ Ivan in Marija Rotovnik ter za zdravje
+ Leopold Ladinek in starši
- za zdravje in uspešno operacijo
+ Franc in Frančiška Kobal ter
Vinko, Elizabeta in Ida Nalič
+ Petričevi
+ Janko in Minka Strnad
+ Marica Repolusk
+ Leopold, Poldek, Rozika,
Silvestra, Ferdinand Zafran
+ Leopold Ladinek in starši
+ Edvard Kojzek
+ Danica Kristl ter Anton in Slavica Štanc
+ Drago in Zvonka Harič
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+ Peter Albreht
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Darovanje
Device Marije
Cecilija, mučenka
Dan Rudolfa Maistra
Vietnamski mučenci
Katarina Aleksandrijska
Leopold in Valerijan
1. ADVENTNA
NEDELJA
Katarina Laboure
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Filomen in Saturnin

18.30

30.11.

S

ANDREJ, apostol
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Spomin vernih rajnih
Viktorin Ptujski
Karel Boromejski
Zaharija in Elizabeta
Zahvalna in
Bratovska nedelja
Engelbert, škof
Bogomir, škof
Posvet. lateran. bazilike
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Leon Veliki
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Martin, škof
Jozafat Kunčevič
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+ Alojz in Karolina Repolusk ter sorodniki
Petar, Replusk, Ferk in Marin
+ Ivan in Zalika Mikuš ter Darinka Orosel
+ Marija, Jože in Ciril Gorišek, Elizabeta, Anton,
Zvonko in Kristina Terglav ter Pavla Ulbl
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+ Matej, Marija, Ludvik, Alojz in Janez Zagomilšek
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+ Martin Repolusk
- za farane in dobrotnike župnije
+ Marijan in Terezija Oblonšek
+ Jožef in Elizabeta Hleb ter sorodniki
+ Helena Jurše Rogelj
+ Alojz in Amalija Altenbaher
+ Zdenka Berglez in Pavla Krivonog
+ Štefan in Štefka Herič
+ Janez Zagomilšek, družina Žigert,
Slavko in Minka Kos
- za farane in dobrotnike župnije
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ČIGAVI BOMO?
Evangelijsko pripoved, s katero nam postreže
Luka, si lahko kar živo predstavljamo. Še toliko
bolj, če se miselno prestavimo v tisti čas. Ob
sobotah zvečer je bilo v templju še posebej živahno. Zbirali so se učenjaki tistega časa. Iskali
so odgovore. Odpirale so se številne debate. A
dejstvo je, da so bili prisotni mnogi, ki niso bili
enakih misli in prepričanj: farizeji, saduceji … in
v tokratnem odlomku seveda tudi Jezus. Prepričanje saducejev je temeljilo na 5 Mojzesovih
knjigah in tega nauka so se striktno držali. Zanje je značilno tudi to, da niso verjeli v posmrtno življenje. Kar ni bilo zapisano v peteroknjižju,
zanje ni bilo merodajno. Ta večer s provokativnimi vprašanji ne stopajo pred druge Jude,
temveč prav pred Jezusa, ki je veljal za novega
preroka v mestu. Provokacija temu Galilejcu se je skrivala v drobni »uganki« o
ženi in več možeh, s katerimi je bila poročena v času življenja.
Se je tudi tebi že kdaj zgodilo, da ti je kdo zastavil vprašanje zgolj kot provokacijo? Situacija je namreč primerljiva z našim vsakdanom. Nekatere odgovor pravzaprav sploh ne zanima in je vprašanje namenjeno samo temu, da preizkuša
tvoje prepričanje ali da te pripravi do prepira. Jezus je v njihovi »uganki« zaznal
provokacijo, a je bil mojster odgovorov. Vedel je, da njih sam odgovor ne zanima, saj v vstajenje sploh ne verjamejo. Nikjer ni zapisano, ali jih je s svojim odgovorom prepričal, a vendarle jim je dal misliti. Daje misliti tudi nam. In dejstvo
je, da to, kar izvira iz tega večernega srečanja v templju, je, da torej obstaja življenje, ki pa bo popolnoma drugačno od tega, ki ga živimo tukaj. Da je bil Jezus
še bolj provokativen, v komunikaciji s Saduceji utemelji svojo razlago in uporabi
celo primer prav iz dela Svetega pisma, ki pa ga oni sami poznajo in
»priznavajo«.
Bog je Bog živih. Takoj se odpira želja po racionalni razlagi nebes. Kako bo
tam? Na kak način? Gospod, namesto jasnih odgovorov morda potrebujemo
več vere. Bog živih živi v nas! Daj nam vere pa tudi moči, da se tudi sami znajdemo v provokacijah našega časa.
Povzeto po: R. L. Hyde

Kdo pride v nebesa in kaj so to vice?
Vsi, ki Bogu rečejo v celo DA, pridejo v nebesa; tisti, ki
poznajo Boga, pa njegovi ljubezni
za vedno rečejo NE, pa tja ne morejo. A noben človek
ne more z gotovostjo reči: Ta ali oni bo šel v pekel. Božje
usmiljenje je namreč neskončno. Želi, da bi vsi prišli v
nebesa. O nečem pa je Cerkev vseskozi prepričana: Ko
človek umre in želi priti k Bogu, pogosto obstaja še ena
težava: muči ga še takšna stvar, ki se je resnično sramuje. V tem primeru mu Bog da še eno priložnost, da se
lahko tega osvobodi. Temu rečemo, da je v vicah.
Moramo mu pomagati tako, da zanj molimo ter darujemo in obhajamo sv. maše.
prim. Glasnik

OB ZAHVALNI NEDELJI
Gospod, zahvaljujem se ti za vse svoje življenje, za luči in sence, za veselje in žalost,
saj potrebujem vse. Zahvaljujem se za sonce, prav tako tudi za dež: sonce me lepo
ogreje,
dež me prijetno osveži. Zahvaljujem se za
pohvalo, enako pa tudi za grajo: pohvala me
spodbudi, okrepi, graja pa me modro pouči.
Zahvaljujem se za zdravje, pa tudi za kakšno bolezen: zdravje mi omogoča, da
delam, v bolezni pa čutim svojo nemoč.
Zahvaljujem se za občestvo, toda tudi za tiho samoto: občestvo mi podarja ljudi, v samoti pa si z menoj Ti.
Reinhold Abeln

OZNANILA:
Večerne sv. maše bomo tudi v zimskem času obhajali ob 18.30 uri
1.11., VSI SVETI; spomin na vse, ki že uživajo blaženost v nebesih; ob 14.
uri na pokopališču sv. maša, molitve za rajne in pokropitev grobov
2.11.., spomin vseh vernih rajnih; dan molitve za vse, ki so še na poti v
večnost, ob 9. uri sv. maša na pokopališču
3.-5.11., obhajamo prvi četrtek, petek in soboto; obisk bolnikov na domu,
pred sv. mašo lepo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim
6.11., ZAHVALNA IN BRATOVSKA NEDELJA, ob 9. uri srečanje sosednjih
župnij v Selnici ob Dravi, zato v Rušah ob 10. uri ni sv. maše
8.11., po sv. maši redna seja ŽPS
12.11., ob 9.30 srečanje MINISTRANTOV
13.11., ob 10. uri družinska sv. maša
17.11., ob 19. uri kateheza za odrasle
13.-19.11., TEDEN ZAPOROV
20.11., PRAZNIK KRISTUSA KRALJA
20.-27.11., TEDEN KARITAS
27.11., 1. ADVENTNA NEDELJA; začetek priprave na praznik Jezusovega rojstva
30.11., praznik sv. Andreja, zavetnika naše nadškofije

YOUCAT – katekizem za mlade
Ali moramo vsi postati »sveti«?
Da. Smisel našega življenja je, da se v ljubezni zedinimo z Bogom, da popolnoma ustrezamo Božji volji. Bogu moramo dovoliti, »da v nas živi svoje življenje« (sv. mati Terezija). To pomeni biti »svet«.
(KKC 2012–2016, 2028–2029)
Vsak človek si postavi vprašanje: Kdo sem jaz in čemu sem tukaj, kako pridem do
samega sebe? Vera odgovarja: Šele v svetosti postane človek to, za kar ga je Bog
ustvaril. Šele v svetosti najde človek pot do resnične harmonije s samim seboj in s
svojim Stvarnikom. Svetost pa ni nikakršna popolnost, ki bi jo človek sam dosegel,
temveč zedinjenje z utelešeno ljubeznijo, ki je Kristus. Kdor tako zaživi novo življenje, najde sebe in postane svet.

Kateheza za odrasle
Tudi letos smo v naši župniji začeli s katehezo za
odrasle. Srečanja so namenjena vsem, ki želijo poglobiti odnos do vere ter bolje spoznati bistvo in življenje Cerkve.
Prav tako so na srečanje vabljeni vsi, ki bi želeli stopiti na pot vere in v pripravo na prejem zakramentov sv. krsta, sv. obhajila in sv. birme. Srečanje bo v
četrtek, 17.11. ob 19. uri v župnišču.
Spletna stran Župnije Ruše: http://www.zupnijaruse.si
Telefon: 02 661 50 71, GSM: 031 587 955
Župnijska karitas: GSM: 030 643 235

