GODOVI

PRAZNIKI

SVETE MAŠE

2. VELIKONOČNA - Bela nedelja - Nedelja Božjega usmiljenja - 19. 4. 2020
Leon IX., papež
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + mož Jože in sin Bojan Omahen, obletna
Ponedeljek: 20. 4. 2020
Anastazij Sinajski, opat
Ob 18.30: + Rudolf Mavec, ob godu
Torek: 21. 4. 2020
Anzelm, škof, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Ana Černe, po namenu nečakinje Barbare z družino
Sreda: 22. 4. 2020
Leonid, mučenec
Ob 7.00: + Vladislav Dovč, po namenu družine Hočevar iz Srednjevaške
Četrtek: 23. 4. 2020
Jurij, mučenec, zavetnik Ljubljane
Ob 18.30: + Jožefa Dovč, po namenu Alojza in Vere Jager
Petek: 24. 4. 2020
Marija Kleopova, svetopisemska žena; spomin Marije Pomočnice kristjanov
Ob 18.30: + Jure Kupljenik, ob godu
Sobota: 25. 4. 2020
Marko, evangelist
Ob 18.30: + Franc Podlipec, obletna
3. VELIKONOČNA NEDELJA - 26. april 2020
Marija, Mati dobrega sveta
Začetek tedna molitve za duhovne poklice
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Alojzija Debevc, obletna, + mož Tone ter + Jože in Franc Debevc

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 19. do 26. aprila 2020

Moj Gospod in moj Bog
Prva nedelja po veliki noči je znana kot bela nedelja, ker so po stari
cerkveni navadi tisti, ki so bili krščeni na velikonočno vigilijo, na ta dan odložili
bela oblačila, v katerih so ves teden po veliki noči prihajali k bogoslužju. Hkrati
pa se osem dni po veliki noči Vstali Jezus znova sreča s svojimi učenci in jih
pozdravi: “Mir vam bodi!” Med njimi
ni bilo Tomaža. Apostoli so mu
povedali, da so videli Vstalega, a jim
ni verjel. Nato je prišel Jezus in mu
dejal: “Položi svoj prst sem in poglej
moje roke! Daj svojo roko in jo
položi v mojo stran in ne bodi
neveren, ampak veren.” Tomaž mu
je odgovoril: “Moj Gospod in moj
Bog!” Jezus mu je rekel: Ker si me
videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso
videli, pa so začeli verovati!”
Na dan svojega vstajenja Jezus podari tudi svojega Duha, Svetega Duha.
Duha torej, ki izpolnjuje voljo Gospoda, brez pridržka, brezpogojno. Duha, ki
ustvarja mir v vsem strahu - ki je zajel tudi učence, kakor beremo. Zveni kakor
da ždijo za zaklenjenimi vrati. Vrati, ki za Vstalega niso nobena ovira.
Nasprotno. On je preprosto tukaj. Njegov Duh ne pozna zidov in ključavnic. On
je tukaj, kjer je potreben. Celo tam, kjer je zaprto.
To si moramo dati reči; tudi k srcu vzeti. Sveti Duh je tukaj, kjer je
potreben. On je tukaj, kjer ljudje vrata in srca zaprejo, se zabarikadirajo iz
strahu. To si želimo, vendar zaman. Strah se ne da pregnati, samo ker sveta
ne vidimo. Naš strah je tam, kjer je tudi naš mir: v srcu. To Jezus vidi pri
učencih, zato jim vošči: “Mir vam bodi!” . V trenutku zaupanja v Boga dobi
strah mejo, nepremostljivo. Z zaupanjem v Božji mir strah izgublja svojo moč.

Iskrena zahvala vsem, ki namesto nedeljskih nabirk v pušico in
velikonočnega ofra osebno prinašate svoje darove za vračanje posojila in
opremljanje nedokončanega pastoralnega doma. Naj vam Bog bogato poplača
z večnimi dobrinami.
Iskreno smo vam hvaležni in ponosni na vas, dragi naši sofarani Miha
Omejc, Matjaž Jamnik in Peter Martinc , ki ste omogočili, da ste lahko bili
mnogi - naši in tudi drugi- na naši spletni strani navzoči in dejavno sodelovali
pri domačih nedeljskih mašah, kakor tudi pri obredih velikega tedna in velike
noči. S tem ste vsi deležniki pokazali, da resnično pripadate svoji župniji in
imate radi domačo cerkev in bogoslužje.
Vstali Kristus se prikaže svojim učencem, ki se iz strahu skrivajo v neki hiši.
Vrata so zaklenjena. Tudi naši veroučenci in domala mi vsi živimo v svojih
družinah iz strahu pred koronavirusom doma za zaprtimi vrati. To je žalostna
situacija posebej za naše prvoobhajance. Njihova skupna priprava je bila
prekinjena, slovesnost prvega obhajila, predvidena v maju, je premaknjena na
poznejši čas, ki je še vedno negotov. Današnji evangelij spregovori neposredno
v to situacijo: Jezus doseže vaša srca tudi skozi zaklenjena vrata. Bog vas in
vse nas spremlja tudi v tem času. Vem, da imate šolo in tudi nekatere druge
dejavnosti preko interneta, pri čemer vam morajo pomagati tudi vaši starši.
Vem, da je ta način pouka bolj zahteven in naporen kakor morda v šoli. Kljub
temu bi vas tukaj rad opozoril na verouk: učbenike imate in tudi delovne
zvezke. Predlagam, da jih enkrat v tednu odprete, makar iz radovednosti, zakaj
neki gre v zadnjih štirih lekcijah, če še do zdaj niste, in potem vsak teden
znova. Drugače pa snov v glavnem sledi bogoslužnemu letu. Tako je zdaj
primerno, da se vam praznovanje velikonočnih skrivnosti vtisne v pamet in
srce. Na zadnjih straneh učbenikov so tudi različne molitve in resnice naše
vere, pa si poskušajte katero tudi zapomniti. Lahko vam koristi in vas razvedri!

UPANJE je vedno. Če
upanje tvegamo. Potem je
upanje vedno. In smemo
tvegati upanje. In mu
zaupati.
V
vseh
okoliščinah. Vedno je
upanje, ker je Bog večji
kot vse dogajanje, tudi
umiranje. Ta Božja moč
nam daje živeti. In živeti pomeni upati. Upati na to, da nam vse stvari
lahko pripomorejo k najboljšemu. Za ta pogum upanja prosimo.

Bela nedelja nedelja Božjega usmiljenja
Nedeljo Božjega usmiljenja je razglasil sv.
Janez Pavel II. in tako želel poudariti pomen bele
nedelje. Navdih mu je bila sv. Favstina Kowalska
s svojimi zasebnimi razodetji. V svoj dnevnik je
zapisala Jezusove besede: “Hči moja, govori
vsemu svetu o mojem neizmernem usmiljenju.
Hočem, da je praznik Božjega usmiljenja
zatočišče vseh duš, pribežališče vseh grešnikov.
Ta dan bom razodel polnost svojega usmiljenja.
Naj se nihče ne boji priti k meni, čeprav so
njegovi grehi še tako veliki. Hočem, da praznik mojega usmiljenja
slovesno obhajate prvo nedeljo po veliki noči.”
Kot pojasni papež Frančišek, Božje usmiljenje poznamo kot bližino in
nežnost, kot sočutje in medsebojno delitev, kot tolažbo in odpuščanje.
“Koliko je obličij Njegovega usmiljenja, s katerimi nam prihaja naproti?
Res jih je mnogo. Nemogoče je opisati vsa, kajti Božje usmiljenje nenehno
narašča. Bog se ga nikoli ne utrudi izražati in mi se ga ne bi nikoli smeli
navaditi prejemati, iskati in želeti. Je vedno nekaj novega, kar vzbuja
osuplost in čudenje, ko vidimo izjemno ustvarjalno domišljijo Boga,
kadar nam prihaja naproti s svojo ljubeznijo.”
Papež Frančišek poudarja, da je tisti, ki prejme več Božjega usmiljenja,
bolj poklican podarjati ga in deliti z ostalimi. Božje usmiljenje je namreč
nekaj, kar razvnema srce in ga izziva, da ljubi, ko obličje Jezusa Kristusa
prepozna predvsem v tistem, ki je najbolj oddaljen, slaboten, osamljen,
zbegan ali odrinjen na rob. Jezus Kristus nas spodbuja, naj postanemo
orodje Božjega usmiljenja. Papež opozori, da vera, ki ni usmiljena, ni vera,
ampak ideologija. In vsem ljudem dobre volje sporoča: “Postati
usmiljeni pomeni naučiti se biti pogumni v konkretni in
nesebični ljubezni”.
Povezanost praznika Božjega usmiljenja in 2.
velikonočne nedelje kaže na simbol zveze med
zakramentom sv. krsta, velikonočno skrivnostjo
odrešenja in Božjim usmiljenjem. Pri vhodu v cerkev
se pokrižamo z blagoslovljeno vodo v spomin krsta,
v spomin Duha, ki smo ga prejeli in je vedno navzoč,
nas nenehno oživlja, očiščuje grehov, podarja
odpuščanje in mir. - kar predstavlja krstno
razsežnost sprave med Bogom in nami.

