GODOVI

PRAZNIKI

SVETE MAŠE

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
Ponedeljek: 6. 4. 2020
Irenej iz Srema, škof, mučenec
Ob 18.30: + Marija Okorn-Adamčeva, po namenu sina Lojzeta z družino
Torek: 7. 4. 2020
Janez Krstnik de la Salle, duhovnik, redovni ustanovitelj
Ob 18.30: + Martina Bertoncelj, obletna
Sreda: 8. 4. 2020
Maksim in Timotej, mučenca
Ob 7.00: + Jožefa Dovč, po namenu družine Jankovič iz Lavrice
VELIKI ČETRTEK: 9. 4. 2020
Maksim Aleksandrijski, škof
Ob 18.30: v zahvalo in v dober namen
VELIKI PETEK: 10. 4. 2020
Ezekijel, prerok
Ob 18.30: Obredi velikega petka
VELIKA SOBOTA: 11. 4. 2020
Stanislav, škof, mučenec
Ob 18.30: + starši Amalija in Leon Verbič, + Klavžer Slavko in mama Terezija
VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA - 12. april 2020
Julij I., papež
Ob 8.00: + Julij Božič, obletna in ob rojstnem dnevu ter + teta Pepa Mehle
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
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Župnija
Sv. Simona in Juda Tadeja
Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 5. do 12. aprila 2020

Pot osla se konča na ulicah Jeruzalema, pot Tega, ki ga je nosil, pa se
ne konča na cvetno nedeljo, ampak pelje na križ in čez. Bogoslužje cvetne
nedelje to jasno izraža: bere se evangelij o Jezusovem vhodu v Jeruzalem
in o njegovem trpljenju. Slovesni vhod usmerja hkrati naš pogled na križ.
In s tem postane jasno: vse veselje, vse vzklikanje je samo bežno, če ne
vodi preko križa. Obhajanje velikega petka kaže na to, da ni velike noči
brez velikega petka. Sprva je to žalosten uvid: saj pomeni, da je resnično
veselje in izpolnitev lahko le v življenju tistega, ki je izkusil ravno tako
njegove temne in grenke strani. V obratnem sklepu pa to pomeni tudi, da
trpljenje in smrt nista zadnje; velikega tedna ne tvorita veliki petek in
velika sobota, ampak velikonočna nedelja.
Mračni kot so
dnevi velikega
tedna, toliko bolj
sije njihov konec.
Čakamo na noč
vseh noči, na
koncu katere vzide
Sonce življenja.
Noben jezik ne
more molčati, ko
ves svet priznava:
Kristus je
resnično vstal.
H o d i m o
z
Jezusom po
njegovi poti.
Bodimo ob njem, v premišljevanju in upanju. Vzemimo zelenje v roke.
Spomladi je znamenje na novo prebujenega življenja, toda z njim okrasimo
tudi križ, znamenje smrti, ki pa daje upati na novo življenje na veliko noč.

Velika sobota: Ljubezen častiti

Veliki četrtek: Ljubezen deliti

Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse,
kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči,
da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen.
Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen

Velika noč: Ljubezen živeti

Veliki petek: Ljubezen trpeti

