GODOVI

PRAZNIKI

SVETE MAŠE

12. NEDELJA MED LETOM - 21. junij 2020
Praznik prvega svetega Obhajila; Alojzij Gonzaga, redovnik
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane

Ob 10.00: + Alojzija Fortuna, ob godu
Ponedeljek: 22. 6. 2020
Janez Fisher, škof in Tomaž More, mučenca
Ob 18.30: + Janez Nebec, ob rojstnem dnevu
Torek: 23. 6. 2020
Jožef Cafasso, redovnik
Ob 18.30: + Alojz Slanc, ob godu
Sreda: 24. 6. 2020
Rojstvo Janeza Krstnika - kres; spomin Marije Pomočnice kristjanov
Ob 7.00: + Marinčkovi iz Orel
Četrtek: 25. 6. 2020
Dan državnosti - državni praznik; Doroteja iz Montauna, mati, mistikinja
Ob 18.30: + Ivan Nebec, obletna
Petek: 26. 6. 2020
Jožefmarija Escriva, ustano. Opus Dei; Ciril Aleksandrijski, škof, cerkveni uč.
Ob 18.30: + Ladislav Modic, 7. dan pogreba
Sobota: 27. 6. 2020
Ema (Hema) Krška, kneginja
Ob 18.30: + Ana Miklič, po namenu vnuka Gašperja z družino
13. NEDELJA MED LETOM - 28. junij 2020
Irenej (Hotimir) Lyonski, škof, mučenec
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane

Ob 10.00: + Martin Štrumbelj, obletna in + starši Nardin
Izdal: Župnijski urad Ljubljana Rudnik Odgovarja: Lojze Zupan, župnik
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Župnija
Sv. Simona in Juda Tadeja
Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 14. do 28. junija 2020

Prvo Obhajilo:Jezus vabi k obedu ljubezni
Dragi prvoobhajanci, za vaše prvo Obhajilo ste verjetno povabili veliko gostov,
da bi z njimi praznovali. Prvi gostitelj tega praznika pa je Jezus. On vas vabi k
svoji mizi. Rad bi bil skupaj z vami kakor z apostoli pri Zadnji večerji. Rad bi bil
skupaj z vami, ker vas ima rad in bi rad z vami delil kruh. Ta kruh je On sam. V
tem Kruhu vam deli svojo ljubezen, v tem Kruhu bo vedno z vami. Naj bo lep
ta vaš dan, in ponovite ga vsako nedeljo. Ne pozabite: Jezus vabi!

hvaležen. - Kakor smo se dogovorili, je slovesnost prvega Obhajila vredna
trajnega spomina, zato ga bosta posnela izbrani fotograf iz Jurčkove in
snemalec s kamero iz rakovniške založbe Salve. - Petje pri maši bo v glavnem
ljudsko, saj zaradi koronavirusa pevci niso smeli vaditi in peti v zboru. - Za
čiščenje in krašenje cerkve bodo poskrbeli starši prvoobhajancev in sicer v
petek, s pričetkom ob 16. uri; kar tiče košnje in urejanja okolice se bo treba
ravnati po trenutno naglo spremenljivem vremenu.
In še to sporočilo, da letos zaradi koronavirusa ORATORIJ 2020 na Rudniku
odpade, ker nimamo prostorskih pogojev, ki se zahtevajo za zbiranje skupin.
Župnija Rakovnik ima večje tovrstne zmogljivosti in lahko ustrezno predpisom
Oratorij izvede. Otroci iz naše župnije, ki bi si želeli na Oratorij, imate to
možnost na Rakovniku.
Ker so Oznanila napisana za dva tedna, tukaj še dva praznična poudarka
po nedelji 21. junija.

Bogu smo pri srcu.
Ker nas ljubi.

V ponedeljek in torek imajo prvoobhajanci verouk kot pripravo na njihov
praznik ob 16. uri, v sredo naj pridejo ob 17. uri k prvi sveti spovedi. Starši
prvoobhajancev, njihovi sorodniki in drugi verniki bodo zakrament sprave
lahko prejeli v četrtek, 18. junija med večerno mašo. Po maši bo skupna vaja
prvoobhajancev s starši.
Slovesnost prvega svetega Obhajila bo v nedeljo, 21. junija 2020 ob 10.
uri. Sedem naših deklic in osem dečkov bo prvič prejelo Jezusa v svoje srce.
Ker je naša cerkev majhna in se zaradi koronavirusa še vedno moramo držati
predpisov varnostne razdalje, lepo prosim, da cerkev za mašo ob deseti uri
drugi verniki prepustite prvoobhajancem, njihovim staršem in povabljenim.
Dragi starši, od vašem zgledu obhajanja zakramentov, molitve in praznovanja
vere se bo vaš otrok naučil krščansko živeti in se držati župnijskega občestva.
Otrok potrebuje vaše stalno spremljanje, tako pri molitvi doma kakor pri
bogoslužju v cerkvi. Pričakujem, da se boste za to potrudili in sem vam

V sredo, 24. junija obhajamo rojstvo Janeza
Krstnika. Radi ga označimo kot “predhodnika”, ker
je svet pripravljal na Kristusov prihod. On je tisti, ki
nas vedno znova opozorja na Kristusa. Tudi mi smo
v službi Jezusa, ki je večji kot mi. Janezovo vodilo je
namreč: On mora rasti, jaz pa se manjšati - naj
postane tudi naše, da si pridobimo življenje.
V četrtek, 25. junija, obhajamo državni praznik
Dan slovenske državnosti. Svoji državi dolgujemo
ljubezen in molitev. Da ne bo nesporazuma: država
niso politiki, država je naša slovenska zemlja in mi
njeni prebivalci in vse, kar smo na njej ustvarili mi in
naši predniki kot zgodovino, kulturo, materinščino. Zahvalimo se Bogu za
samostojno državo Slovenijo in ji izprosimo, da bo zdrava domovina, in bomo
njeni prebivalci napredovali v poštenosti, sodelovanju, solidarnosti, blaginji,
varnosti in miru. Na ta način gojimo svojo domovinsko zavest in državni
ponos. - Na letošnji dan državnosti obhajamo 29. rojstni dan naše države
Slovenije. Letošnja molitev in post za Slovenijo poteka pod geslom Skupaj
za skupno dobro - s Teboj bomo zmogli. Devetdnevnica poteka od 16. 6. do 24.
6. V tem času se bomo lahko pridružili slovenskim škofom pri molitvi
rožnega venca na valovih Radia Ognjišče vsak dan ob 5. uri zjutraj. 24 ur
neprekinjene molitve za domovino bo od torka 23. 6., od 17.30 do srede, 24.
6. do 17.30, ko bodo naši škofje v ljubljanski stolnici darovali zahvalno mašo
za domovino. Molimo torej in praznujmo skupaj! ISKRENE ČESTITKE.

