
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

BINKOŠTI - 31. maj 2020
Obiskanje Device Marije - sklep šmarnic
Ob 8.00: + Irena Jager, ob rojstnem dnevu, p. n. Robija Berdena z družino

Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 1. junij 2020
Marija Mati Cerkve - binkoštni ponedeljek; Justin, mučenec
Ob 18.30: + Ana Černe, po namenu Jakoba Zupančiča
Torek: 2. 6. 2020
Erazem, škof
Ob 18.30: + Marija Okorn-Adamčeva, ob rojstnem dnevu, p.n. sina Tomaža z družino
Sreda: 3. 6. 2020
Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci
Ob 7.00: + Vladislav Dovč, po namenu družine Brezovar iz Lavrice
Četrtek: 4. 6. 2020
Frančišek Caracciolo, redovni ustanovitelj
Ob 18.30: + Tadeja Zupančič, ob rojstnem dnevu
Petek: 5. 6. 2020
Bonifacij, škof, mučenec - prvi petek
Ob 18.30: + Jože Levstek, po namenu družine Ivanc iz Dvorske vasi 
Sobota: 6. 6. 2020
Bertrand Oglejski, škof - prva sobota
Ob 18.30: ob rojstnem dnevu za zdravje, Božje varstvo in blagoslov v družini
NEDELJA SVETE TROJICE - 7. junij 2020
Prvi mučenci tržaške Cerkve
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane

Ob 10.00: + Marija in Rudi Trontelj, obletna
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Župnija
Sv. Simona in Juda Tadeja

Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 31. maja do 7. junija 2020

Sveti Duh
dela Gospoda
navzočega

Sveti Duh kot Božja
ljubezen nam odpira “oči srca”,
da bi spoznali Jezusa in se
navdušili zanj. Sv. Avguštin
govori o “očeh srca” in s tem
misli na sposobnost, da bi
skozi površino videli bistvo.
“Resnice ne spoznamo samo z razumom, ampak tudi s srcem”, piše Blaise
Pascal. Obstaja soodvisnost med spoznanjem in ljubeznijo. V smilsu
skrivnosti, ki jo je lisica zaupala Malemu Princu: “Kdor hoče videti, mora
gledati s srcem, bistvo je očem nevidno”.

Sveti Duh nam ne samó odpira “oči srca”, da spoznamo in priznamo
Jezusa kot Gospoda našega življenja in našega časa, kot izpolnitev smisla
življenja in sveta, temveč nam tudi omogoča, da lahko srečamo Kristusa
danes. Kajti za odnos do Kristusa, za občestvo z Njim je nujno potrebna
“sočasnost s Kristusom”, se pravi njegova navzočnost. Njegova navzočnost
nikoli ne bo preteklost. Zato je potrebno vzpostaviti most čez časovno
razdaljo v sedanjost, da bo bližina s Kristusom možna, da bo nastal odnos
in prijateljstvo raslo. To “ostajanje v ljubezni” - nas v Kristusu in Kristusa
v Očetu (Jn 15,10), omogoča Sveti Duh. Kdor živi po Duhu, raste v
občestvu z Gospodom, njegovo življenje določa Gospodova oseba in
njegovo oznanilo. Kajti Duh je “Kristusov Duh” in v komer Duh prebiva,
lahko s sv. Pavlom reče: “Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni”
(Gal 2,20). Kdor ima Kristusovega Duha, ta izkuša, da ne živi sam, ampak
v občestvu vseh, ki jih združuje Sveti Duh v Kristusovi ljubezni. “Vi pa ste
Kristusovo telo in vsak zase udje” (1 Kor 12,27).



 Jutri, 1. junija začnemo pobožnost v čast Jezusovemu Srcu ali vrtnice. Pri
maši bomo po evangeliju vsak dan razmišljali o skrivnosti Jezusove ljubezni.
Knjižico za to priložnost je napisal stiški pater Anton Nadrah z naslovom
Evharistija v šoli svetnikov.

 Na ponedeljkovem srečanju s starši prvoobhajancev smo se dogovorili, da
bo slovesnost prvega svetega obhajila v nedeljo, 21. junija 2020 ob 10. uri.
Ker je naša cerkec majhna, še vedno pa bodo najverjetneje veljali varnostni
ukrepi zaradi koronavirusa, ste že sedaj naprošeni, da tisto nedeljo pridete k
jutranji maši in s tem cerkev pb 10. uri prepustite prvoobhajancem, njihovim
staršem in sorodnikom.

 Jutri ob 16. uri bomo s prvoobhajanci po treh mesecih imeli spet verouk ,
pri katerem se bomo pripravljali na njihov praznik. Za ostale razrede nam s
strani škofije zaenkrat še niso poslali nobenih navodil, ali bo v tem letu še kaj
verouka.

 V četrtek pred prvim petkom ob 17.30 lepo vabljeni spet k molitveni uri za
duhovne poklice.

 Na prvi petek dopoldne bom po dolgem času obiskoval naše bolnike na
domovih in jim prinesel zakramente. Drugi ste vabljeni k večerni maši s
češčenjem in posvetitvijo Jezusovemu Srcu.

 Prva sobota je posvečena Marijinemu brezmadežnemu Srcu in molitvi za
duhovnike.

 Prihodnja nedelja, ko je praznik Svete Trojice, je prva nedelja v mesecu
juniju, tako bo po obeh mašah darovanje-ofer za naš novi pastoralni dom.

Vojna je brez duha

Binkoštno občestvo
Binkoštni dogodek, izlitje Svetega Duha odpre
občestvo svetu, kakor je Jezus v misijonskem
naročilu v Matejevem evangeliju (28,18-20)
zahteval. Občestvo ni občestvo samo zase,
ampak je v svetu in za svet, ki v vsakem času
potrebuje pričevanje krščanske vere. Ta obrnitev
k svetu pa bo rodovitna le, če je osredinjena na
Kristusa, če je občestvo vztrajno in enodušno v
molitvi. Potem ostajamo binkoštno občestvo.
Potem imamo binkoštni pogum za oznanjevanje.
In potem nam bodo ljudje prisluhnili in se dali od
vere v Jezusa Kristusa okužiti.

Sveti Duh, Božji Duh, prihaja neposredno
iz življenja in ljubezni Jezusa Kristusa (Jn 20,19-
23). In ta Duh učencem odvzame strah: da se ne
bojijo postaviti svojega življenja na glavo,
verovati, da je smrt mrtva in da življenje
zmaguje. Da se ne bojijo ljudi, ki mislijo, da so
osvojili življenje. Ta Duh vzbuja veselje, toda
nobenega zmagoslavja. Ne bo obračunal s
tistimi brez duha, kajti Božji Duh je Duh miru
in odpuščanja. Spovednica je binkoštni kraj.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha

Ko se pri vstopu v cerkev pokrižamo z blagoslovljeno vodo,
se spomnimo svojega krsta, se spomnimo Duha, ki smo ga
prejeli, poživljeni smo z Njim, ki je vedno navzoč in
prejmemo Božji mir.

Krama?

Morda so stare oblike češčenja
Jezusovega in Marijinega Srca
mnogim postale tuje, toda namen
te pobožnosti zagotovo ne spada v
kramo: Božja ljubezen do ljudi.


