Godovi in sv. maše v mesecu februarju
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+ Marjan Korbar,za blagoslov v družini
ter za dušno in telesno zdravje
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Blaž, mučenec
Oskar, škof
Agata, devica
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1. POSTNA
NEDELJA
Sedež ap. Petra
Polikarp, mučenec
Matija, apostol
Valburga, opatinja
Aleksander, škof
Bazilij in Prokopij
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- po namenu
+ Avgust in Miroslava Belovič
- po namenu
+ Marinka Dogenik
+ Jožica Zel
+ Dušan Hartman
+ Helena Jurše Rogelj
+ Marija Možič in Marjan Grajfoner
- za zdravje
+ Ivan in Zalika Mikuš ter Darinka Orosel
+ Fanika, Jože in starši Pliberšek
+ Jože Skuhala
+ Marijanka Lopič
+ Jože Jeseničnik
+ Angela Kosi roj. Lesjak
+ Marta in Ivan Zlodej
+ Zvonka Harič
+ Julijana in Julč Jurše
ter bica iz pod Košenjaka
+ Ivan in Marija Podlesek
- v zahvalo za življenje in prošnja za zdravje
+ Ignac in Bernarda Vimer
+ Slavica Oprešnik
+ Pavla Krivonog in Zdenka Berglez
+ Franc in Jožica Jurič
- za blagoslov v družini in po namenu
- po namenu
+ Edvard Kojzek
+ Sašo in družina Trabe
+ Stojan Novak
+ Vinko Caf
+ Terezija Oblonšek
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PREČIŠČENI PROTI VELIKI NOČI
Berilo iz Stare zaveze poroča
o potopu in zavezi, ki jo je pravični Bog sklenil s preživelimi –
zvesto Noetovo rodbino in
vsemi živimi bitji. Svetemu pisatelju ne gre za to, da bi nas
kratkočasil z zanimivim pripovedovanjem, temveč nam
hoče povedati: »Bog je pravičen in usmiljen, hoče nas
rešiti – ne vsakega posamezno, ampak v skupnosti, na
ladji.« Pogosto primerjamo
življenje posameznika in skupnosti s čolničem in ladjo. Valovi življenja so
razburkani, čolnič le po čudežu ostane na površju, ladja pa valovom lahko
kljubuje. Bog hoče, da drug drugemu z molitvijo, žrtvijo in dobrim zgledom
pomagamo do končne rešitve, do srečnega prihoda v pristan.
Sveti Peter se v drugem berilu sklicuje na Noetovo ladjo in pravi o njej, da je
bila le podoba krsta. Po njem smo vsi odločeni za končno rešenje. Izmije
nam madeže, toda ne na telesu, ne prinaša nam nobenih zunanjih prednosti
za lažje življenje, ampak očiščuje naše duše po moči Kristusove krvi, ki je
bila za nas prelita.
V postnem času naj bi obnovili milost krsta, ki je v nas morda zakrnela.
Kako naj to storimo? Evangelij nam postavlja pred oči Božjega Sina. Po krstu v Jordanu se je za štirideset dni umaknil v puščavo. Z molitvijo in
postom se je pripravljal na nastop svojega poslanstva: oznanjati blagovest
odrešenja. Te njegove »duhovne vaje« so Cerkev spodbudile, da je v bogoslužno leto uvedla štiridesetdnevni postni čas. V njem naj bi se verniki z
večjo vnemo posvečali molitvi in delom ljubezni do bližnjega ter tako napolnili »baterije« svojega srca z lučjo Božje milosti. Iz lastne izkušnje vemo, da
se včasih iskreno trudimo, da bi bili dobri kristjani z vsem srcem, pravi Jezusovi učenci, pa nam kmalu zmanjka moči. Kdor nima srca odprtega za Božjo
milost, se hitro izprazni. Kdor pa je prazen, tudi drugim ne more ničesar dati.
S. Čuk

Postni čas je spokorni čas in obdobje priprave na veliko noč. Kristjani v
tem času pri bogoslužju in v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu
Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu ter o njegovi velikonočni zmagi
življenja nad smrtjo.
Pomenljiv vidik posta je poglobitev osebne povezanosti z Bogom, sredstva za
doseganje tega cilja pa so ob molitvi in prejemanju zakramenta sprave in evharistije tudi odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter dobra dela.
Strogi post, ko naj bi se samo enkrat v dnevu najedli do sitega, je na pepelnico
in veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času.
Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve.
radio.ognjisce.si
O sv. Blažu in blagoslovu za zdravje; v hudih stiskah poznega srednjega veka, ko so razsajale razne kužne bolezni, se je začelo širiti češčenje štirinajstih zavetnikov v sili. Mednje spada tudi sv.
Blaž, zavetnik zoper bolezni grla in vratu, ker je po
legendi ozdravil materi sina edinca, ki je bil požrl
ribjo kost. Zaradi prigode pa tudi zaradi bližine
svečnice Cerkev na današnji dan vernikom podeljuje posebej »blagoslov sv. Blaža«. Duhovnik vzame dve sveči, zvezani v obliki križa, ju približa grlu
in pri tem moli: »Na priprošnjo svetega Blaža, škofa in mučenca, naj te Bog varuje bolezni grla in
vsakega drugega zla. V imenu Očeta in Sina in
Svetega Duha.« Ta blagoslov spada med zakramentale. Sicer pa legenda, ki se opira na zgodovinsko jedro, ve povedati, da
je bil sveti Blaž najprej zdravnik, potem pa škof v Sebasti v Armeniji. Ko je
začel cesar preganjati kristjane, se je umaknil v samotno votlino v gozdu,
kjer so mu divje zveri postale prijateljice. Lovci so ga nekoč tam našli in ga
odvedli pred sodnika. Tam je storil prej omenjeni čudež, ko je z molitvijo
ozdravil dečka in ga vrnil njegovi materi, sam pa šel v trpljenje in mučeniško
smrt. Rablji so ga neusmiljeno prebičali, ga trgali z železni kavlji; naposled
ga je dal sodnik obglaviti. To se je zgodilo najbrž leta 316. Njegovo češčenje
se je hitro širilo. Mesto Dubrovnik, ki je bilo nekoč pomorska republika, si ga
je že davno izbralo za svojega posebnega zavetnika. Tako je dan sv. Vlahe,
kakor mu pravijo, zanje velik praznik.

Oznanila:

1.-10.2., predvečer praznika svečnica in začetek LURŠKE DEVETNEVNICE 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, tudi v ponedeljek pri sv. maši blagoslov sveč
2.2., praznik Gospodovega darovanja – svečnica; pri sv. maši blagoslov sveč
3. in 7.2., pri sv. maši priložnost za prejem Blaževega blagoslova za
zdravje
4.-6.2., 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
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
14.2., začetek zimskih počitnic
17.2., PEPELNICA, strogi post in začetek postnega časa; pri sv. maši
obred pepeljenja
21.2., 1. postna nedelja; po obeh sv. mašah obred pepeljenja, kot znamenje vstopa v postni čas, naše spokornosti in duhovne priprave na praznovanje Velike noči
Molitev za zdravje v času epidemije
COVID 19
Usmiljeni Oče, tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil. Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi
epidemije, zdravje, potrpežljivost in moč.
V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,
nam pa odpri oči za vsako stisko in daj, da bomo trpečim pomagali z dejanji. Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah
doživljamo tvojo bližino. Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za
bolnike. Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo. Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo, nakloni
večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.
Prosimo te, naj epidemija preneha, da bomo mogli živeti v miru in blaginji.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.
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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