
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

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
Ponedeljek: 30. 3. 2020
Amadej (Bogoljub) Savojski, vojvoda
Ob 18.30: + Dani Zrnec, obletna, po namenu Lojzeta Horvat 
Torek: 31. 3. 2020
Benjamin, diakon, mučenec
Ob 18.30: ob godu sina Benjamina, za Božje varstvo in blagoslov v družini Berden
Sreda: 1. april 2020
Tomaž Tolentinski, misijonar, mučenec
Ob 7.00: + Ana Černe, po namenu Alojzija Glavan
Četrtek: 2. 4. 2020
Frančišek Paolski, puščavnik, redovni ustanovitelj
Ob 18.30: + starši Bandelj in Mrak ter + Marija in Petra
Petek: 3. 4. 2020
Sikst I., papež, mučenec - prvi petek
Ob 18.30:  + Stane Jamnik, obletna

     + Lado Nebec, ob 60. rojstnem dnevu
Sobota: 4. 4. 2020
Izidor Seviljski, škof, cerkveni učitelj - prva sobota
Ob 18.30: + Tone Pirnat, obletna
6. POSTNA - CVETNA NEDELJA - 5. april 2020
Vincencij Ferrer, duhovnik
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Marija Okorn-Adamčeva, po namenu hčerke Joži z družino

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 29. 3. do 5. 4. 2020

Kjer načelo “upanje” in tako slavljeno “pozitivno mišljenje” prenehata, tam
začne delovati živi Bog. “Človek obrača, Bog obrne!” V tem tiči velika resnica:
če se ne zanašamo samo nase, ampak v zaupanju v Božjo življenjsko moč
presežemo sebe, potem še dolgo ne bomo na koncu, potem ko so vse naše
možnosti izčrpane.

Da Lazar pride iz groba, to nam govori: Vstani, pridi ven iz groba strahu,
obupa in bezupa. Pridi ven iz teme, ki te obdaja, in pojdi Jezusu naproti. Z
njim moreš iti dalje - s svojimi skrbmi, vprašanji, z vsemi negotovostmi
življenja. To pa je že velikonočno sporočilo - deležnost pri vstajenju, zdaj in
tukaj. “Vstati” je v svetopisemskem besedilu enaka beseda kot na
velikonočno nedeljo “Je vstal”.

Ko Jezus pravi o sebi “Jaz sem vstajenje in življenje”, ne misli najprej
življenja po smrti. On zdaj vstaja proti vsemu, kar nas oropa življenjske moči.
Upanje v Jezusa je tisto, ki nas naredi kristjane: nismo izročeni usodi na
milost in nemilost. Nismo na koncu, ko se zdi, da je vse končano. Smo pod
Božjim nadzorom - kakor sledi od preroka Ezekijela, ki svoje sodobnike v
babilonskem izgnanstvu tolaži z upanjem, da bo Duh Večnega - “jaz sem” - iz
obupa in smrti priklical nov začetek in vlil izgnancem novega upanja. Bog
vedno ve za pot, ki pelje naprej, včasih drugače od naših predstav, toda vedno
tako, da je dobro za nas.

Kdor iz tega zaupanja živi, se mu ni treba raztrgati od skrbi; v družbeno
težkih časih - kakor smo zdaj mi zaradi koronavirusa -
ne moramo zapasti v šok ali se pridružiti populističnim
govorom, ki razširjajo strah ali pa lahkomiselnost in
izpodkopavajo obstoječi red - kakor to nekateri
poskušajo pri kriznih ukrepih naše nove vlade; v bolezni
s hudo diagnozo ali zaradi strašne novice ne moramo
obupati. V tem, ko upamo in se po Jezusu zaupamo
Bogu, smo odporni na vse hudo in težko, končno tudi na
aktualni koronavirus. Jezus je vstajenje in življenje.



Radijski misijon na Radiu Ognjišče
1. Škofje vabijo vernike, da v okviru priprave na velikonočne praznike spremljate
radijski misijon Radia Ognjišče, ki bo potekal od 29. marca do 4. aprila 2020.

Prvi petek
Zaradi koronavirusa ne bo obiskovanja bolnikov po domovih, saj nam to tudi
škofje izrecno prepovedujejo. Bolniki naj sami molijo, po možnosti molitev, ki je
napisana tudi v Oznanilih (22. 3.) ali na naši spletni strani: za zdravje že okuženih
in njihove svojce, za delavce v zdravstvu in drugih nujnih službah, za raziskovalce
zdravila, za našo vlado, za rešitev te kužne bolezni. Posebej se priporočajmo sv.
Roku, zavetniku zoper kužne bolezni in Mariji, ki je zdravje bolnikov.

Cvetna nedelja, 5. april 2020
1. Škofje bodo obhajali bogoslužje cvetne nedelje v svojih
stolnicah brez navzočnosti ljudstva.
2. Pri nas na Rudniku bo sveta maša ob 8. in 10. uri kot
običajno in sicer brez navzočnosti ljudstva. Tudi blagoslov
zelenja mora biti v zaprti cerkvi brez vernikov. Doma pripravite
zelenje z vrtov in ga blagoslovite z blagoslovljeno vodo. Župniki blagoslovljenega
zelenja ne smemo deliti vernikom ali jim ga na določenem mestu pustiti na
razpolago, saj bi pri tem lahko prišlo do okužb oziroma širjenja epidemije.
3. Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta na TV
SLO 1, predvidoma ob 11.30.
4. Prihodnja, cvetna nedelja je prva v mesecu, ko imamo redno nabirko za
vračanje posojila kakor tudi za opremljanje nedokončanega pastoralnega doma.
Nabirke in nedeljske pušice vernikov zaradi koronavirusa in posledično
neprisotnosti župljanov v cerkvi, odpadejo. Župnijo pa je treba kljub temu
vzdrževati, plačevati položnice in poravnati druge obveznosti. Na tem mestu vas,
dragi župljani, povabim k darovanju za mašne namene - saj duhovniki od tega
živimo in vzdrževanje župnije z nakazili na bančni račun župnije (TRR NLB: SI56
020580262293859) ali dar osebno izročite župniku. Že vnaprej Bog plačaj!

Zvonjenje
Škofje določajo, da duhovniki zvonimo ob običajnih urah tako med tednom kot
ob nedeljah in praznikih. Vedeti morate, da se zvoni v priprošnjo Mariji za konec
epidemije. Vsak ponedeljek boste z zvonjenjem ob 20.00 povabljeni k molitvi s
škofi na Radiu Ognjišče. Prav tako naj bi ta dan prižgali sveče na oknih v znamenje
solidarnosti z vsemi žrtvami epidemije.

Spovedovanje v postnem in velikonočnem času
1. Škofje vabijo vse vernike, da v letošnjem postnem in velikonočnmem času, ko
je zaradi izrednih razmer onemogočen prejem zakramenta svete spovedi, v srcu
obudijo in iskreno zmolijo kesanje, ki ga morajo navdihovati nagibi iz vere. Kadar
kesanje prihaja iz ljubezni do Boga, ljubljenega nad vse, se imenuje “popolno
kesanje”. Takšno kesanje odpušča male grehe. Če vsebuje trdni sklep čim prej
pristopiti k zakramentalni spovedi, doseže tudi odpuščanje smrtnih grehov.
2. Škofje določajo, da duhovniki zaradi nevarnosti širjenja okužb vernikom ne
smejo podeljevati zakramenta sprave.
3. Spoved po telefonu oziroma spletu ni veljavna.
4. V primeru, da bolnišnice, dom upokojencev oziroma civilna zaščita zagotovijo
zaščitno opremo duhovniku, lahko ta bolnikom v smrtni nevarnosti podeli
zakrament bolniškega maziljenja, ki odpusti vse grehe.
5. Škofje določajo, da glede na trenutne razmere še ne veljajo pogoji za podelitev
dovoljenja duhovnikom za skupno odvezo. Če bi v posameznem kraju prišlo do
izrazitega povečanja števila okuženih, se lahko lokalni župnik obrne na
krajevnega škofa in ga prosi za dovoljenje za podelitev skupne odveze.

Verouk je do preklica odpovedan.
Birme so prestavljene na čas, ko bodo odpravljeni ukrepi za omejevanje
epidemije in ko bodo birmanci ustrezno pripravljeni.

Škofje vabijo vernike, da po svojih zmožnostih darujejo za svete maše in
podprejo svoje duhovnike s prostovoljnimi darovi. Naj redno spremljajo spletno
stran www.katoliska-cerkev.si ter spletno stran svoje škofije in župnije. Naj
odločno uresničujejo državna navodila, da ohranijo svoje in zdravje bližnjih.

Božja beseda 5. postne nedelje

1. Berilo Ezekijel 37,12-14

Samo Gospod more vzdigniti mrtve v življenje.
Psalm 130

Molitev, v kateri se izraža zaupanje v Boga odrešenika.
2. Berilo iz pisma Rimljanom 8,8-11

Božji Duh - Duh življenja - prebiva v nas.
Evangelij Janez 11,1-45

Jezus nam zagotavlja: “Jaz sem vstajenje in življenje. Kdor vame veruje, bo živel, tudi če
umre; in vsak, kdor živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl”, in nas sprašuje: “Veruješ to?”


