GODOVI

PRAZNIKI

SVETE MAŠE

4. POSTNA NEDELJA - 22. marec 2020
Lea, spokornica
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Brigitte Grandovec Vider, obletna
Ponedeljek: 23. 3. 2020
Jožef Oriol, duhovnik
Ob 18.30: + Alojz Vintar, obletna
Torek: 24. 3. 2020
Katarina Švedska, redovnica; spomin Marije Pomočnice kristjanov
Ob 18.30: + Jožefa Dovč, po namenu družine Hočevar iz Srednjevaške
Sreda: 25. 3. 2020
GOSPODOVO OZNANJENJE - materinski dan - sklep tedna družine
Ob 10.00: + Marija Mavec, ob godu
Ob 18.30: + Golobovi in + Franc Podlipec
Četrtek: 26. 3. 2020
Evgenija, mučenka
Ob 18.30: + Vladislav Dovč, po namenu družine Švigelj iz Srednjevaške
Petek: 27. 3. 2020
Gelazij, škof
Ob 18.30: + Jože Levstek, po namenu Jankovičevih iz Lavrice
Sobota: 28. 3. 2020
Vojan (Bojan), knez
Ob 18.30: + Ana Černe, po namenu Kastelic Slavkota z družino iz Šmarja
5. POSTNA - TIHA NEDELJA - 29. marec 2020
Bertold, redovni ustanovitelj
Ob 8.00: + Štefan in Ana Vončina
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane

Izdal: Župnijski urad Ljubljana Rudnik Odgovarja: Lojze Zupan, župnik
Tel.: 01/420 21 36; GSM: 041/515 030; Splet: www.zupnijarudnik.si
TRR NLB: SI56 020580262293859

Župnija
Sv. Simona in Juda Tadeja
Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 22. do 29. marca 2020
Kdor hoče videti in sprejema
čudež, ta sme v Jezusu srečati Boga
samega. To na eni strani za nas
pomeni, da še medicinsko zdrave
oči ne vidijo odločilnega. In na
drugi strani: ko nam Bog odpre oči
in On svojo ponudbo jemlje resno,
potem ne recimo: tukaj ne in zdaj ne
in danes resnično ni čas za to.
Sprejmimo, kar nam Bog ponuja,
kadarkoli že to stori. Sleporojeni se je umil v kopeli Síloa. Že cerkveni očetje
so v tem videli krstno vodo in v njej znamenje Božje ponudbe. Krstna milost
nam odpre pogled za to, kaj je pravzaprav pomembno. Bodimo danes
posebej hvaležni za naš krst.
V tej drugi polovici postnega časa obnovimo krstno zavezo in poglobimo
našo vero. Da ne bomo slepi spričo vse lepote in mogočnosti stvarstva, ki je
več kot zgolj prijeten občutek. Da ne bomo slepi za vso resnico, ki je več kot
zgolj korektno opazovanje in izračun. Da ne bomo slepi spričo dobrega, ki je
več kot zgolj tisto, kar je uporabno. Da ne bomo slepi za trpljenje stvarstva in
ga zanikali ter s svojo brezbrižnostjo in slepim zaupanjem v znanstvene in
tehnične rešitve blokirali možnih humanih rešitev. Da v digitalnem in
virtualnem okolju ne bomo postali slepi za ranljivost ljudi, živali in narave.
“Živite kot otroci luči, kajti sad luči je v vsakršni dobroti, pravičnosti in
resnici. Ne sodelujte pri jalovih delih temé” (Ef 5,8-11), nas spodbuja Pavlovo
pismo.
Jezus prihaja k nam v našem času. Njegova moč je zaznavna in
prepoznavna v tem, kako smo budni, kako hodimo, kako verujemo. Ta klic
velja slehernemu izmed nas: “Prebudi se, ki spiš, in vstani od mrtvih in
razsvetlil te bo Kristus”. Da bi Gospodova luč lahko svetila, smo pozvani, da
postanemo luč sveta. Potem bo prišlo več njegovega kraljestva v naš svet.

Zaradi koronavirusa in strogih priporočil s strani države in naših škofov,
kakor po vsej Sloveniji tudi v naši župniji do nadaljnega ni skupnih maš in
drugih pobožnosti. Molite več doma , tudi križev pot, maše pa se vsak dan
opravljajo ob oznanjenem času po vaših namenih, napisanih v Oznanilih, ki jih
skupaj z duhovnimi spodbudami tekočega tedna najdete na spletni strani
rudniške župnije. Tokrat je predložena Molitev za zdravje v času pandemije
COVID-19 in vabljeni, da jo dnevno molite. Ravno tako berite Sveto pismo in
duhovno literaturo . Lahko ste tudi pri maši po radiu Ognjišče vsak dan ob 19.
uri ali pri papeževi maši s prevajanjem na Nova 24TV zjutraj ob 7. uri . V tej
prihajajoči pomladi se lahko družite z Bogom ob občudovanju mogočnosti in
uživanju lepote njegovega čudovitega stvarstva.

Skupen križ nam lahko prinese mir.

Božja beseda 4. postne nedelje:
1. Samuelova knjiga 16,1b.6-7.10-13a; Psalm 23
Pismo Efežanom 5,8-14
Janezov evangelij 9,1-41
25. marec:

Gospodovo oznanjenje
Blažena si, Marija, ker so v tebi
napovedane skrivnosti in uganke
prerokov našle svojo razrešitev.

Materinski dan - Dan staršev
Hvaležnost je nekaj zelo lepega. Za matere in
seveda tudi za nas, ki se jim zahvaljujemo.
Materinski dan nas ponovno spomni na to, kako
matere - in seveda tudi očetje skrbijo za nas.
Pravzaprav za to ne bi bil potreben poseben
dan, a kljub temu naredi veselje.
O pomenu mater in očetov za družino in otroke
ni potrebno veliko govoriti. To veste sami
najbolje. Najlepše to izrazi morda naslednji
navedek: “Ker Bog ne more biti vsepovsod, je
ustvaril matere - in očete”. Ko smo hvaležni, se
spominjamo tega, da smo ljubljeni - od mater in
očetov, od drugih ljudi, od stvarstva, od Boga.

Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,
raziskovalcem pa,da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. 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.

