GODOVI

PRAZNIKI

SVETE MAŠE

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA - 4. april 2021
Izidor Seviljski, škof cerkveni učitelj
Ob 7.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Tone Pirnat, obletna
VELIKONOČNI PONEDELJEK: 5. 4. 2021
Vincencij Ferrer, duhovnik
Ob 8.00: + Andrej Zrnec, po namenu družine Marinček
Ob 10.00: + Vlado Milevoj, obletna in + starši Milevoj
Torek: 6. 4. 2021
Irenej iz Srema, škof, mučenec
Ob 18.30: + Janez Korenčič, po namenu Marka Jamnika z družino
Sreda: 7. 4. 2021
Janez Krstnik de la Salle, duhovnik, redovni ustanovitelj
Ob 18.30: + Tatjana Križman, obletna
Četrtek: 8. 4. 2021
Dionizij, škof
Ob 18.30: + Martina Bertoncelj, obletna
Petek: 9. 4. 2021
Maksim Aleksandrijski, škof
Ob 18.30: + Franc Tomec, po namenu Potokarjevih iz Brezja pri Grosupljem
Sobota: 10. 4. 2021
Domnij (Domen), škof, mučenec
Ob 18.30: + Franc Martinc, obletna
2. VELIKONOČNA - BELA NEDELJA - 11. april 2021
Nedelja Božjega usmiljenja; Stanislav, škof, mučenec
Ob 8.00: + nadškof Alojz Uran, obletna
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane

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 4. do 11. aprila 2021

Čému se Bog smeji?” ... Načrtovanju!”

Današnje darovanje-ofer je za vračilo našega posojila. Iskren Bog plačaj za
vaše razumevanje in vašo velikodušnost.
Po velikonočnih praznikih bodo delavniške maše redno v cerkvi . Z
veroukom za prvoobhajance in birmance bomo nadaljevali, ko bodo otroci
lahko spet hodili v šolo. Kadar pa bo nasplošno dovoljen verouk, ga bomo takoj
začeli tudi za vse ostale razrede.
Ponovno se zahvaljujem vsem, ki ste me v nedeljo po jutranji
maši prijetno presenetili in me velikodušno obdarovali z
denarjem, zbranim za novega psa čuvaja. Ime mu je Cannon.
Iz srca sem vam hvaležen za vse vaše neštevilne dobrote in
pozornosti, ki jih že štirinajsto leto uživam med vami. Bog vam
vse bogato poplačaj.

Izredno pismo-voščilo slovenskih
škofov za Veliko noč 2021

Novo življenje iz groba,
nova luč v temi,
novo upanje proti obupu.
Z veliko nočjo se vse začne na novo,
kakor iz jajca vznikne novo življenje.
Naj bo Vstali z vami na poti iz žalosti v
veselje, naj vam pomaga naprej iz nemoči v
vero, naj vam odpre razum in srce za svojo Besedo in
Navzočnost, naj vašo življenjsko pot iz bega spremeni v pot
domov, naj vas kakor učenca v Emavs spremlja in vnema vaše
srce tako, da bo gorelo in si želelo: Ostani z nami.
Voščim vam blagoslovljeno, upanja in veselja polno Veliko noč.
Vaš župnik Lojze Zupan

Dragi bratje in sestre!
Vstopamo že v drugo leto epidemije in
največji spremembi, ki ju moramo sprejeti,
sta veliko omejevanje javnega, družbenega in
cerkvenega življenja ter obračanje
navznoter, v manjše skupnosti in
gospodinjstva, v svoje družine ter v svoje duše in svoja srca kakor je Gospod naročil Petru: “In ti, ko boš nekoč šel vase,
potrdi svoje brate!” Tako kot ostalo javno in družbeno življenje
se obračajo navznoter tudi naši verski obredi. Vabimo in
spodbujamo vas, da vse velikonočne obrede in blagoslove, ki
so izvedljivi v krogu družine, opravite doma v preprosti in
iskreni pobožnosti.
Velikonočni čas pa je s slavjem vstajenja našega Gospoda še
večji vir trdnega upanja in prepričanja v zmago
velikonočnega Jagnjeta, v zmago krotkosti in potrpežljivosti,
v zamgo dobrote in ljubezni: To sem vam povedal, da bi v meni
imeli mir. Na svetu boste imeli stisko, a zaupajte, jaz sem svet
premagal!” Kakor zvečer tistega dne, prvega v tednu, naj
vstali Gospod tudi letos vstopi v vaše hiše in v vaše domove in
vam prinese velikonočni pozdrav: “Mir vam bodi!”

“Ostani z nama” /Lk 24,13-35/
To je več kot zgolj prijazno povabilo dveh učencev Jezusu. To je prošnja v
življenjski stiski: “Gospod, ne pusti naju samih!” Ali rečeno z besedami
psalmista: “K tebi kličem, Gospod, ne obračaj se od mene in nikar ne molči!”
Ravno v težkih časih se borimo z dvomo, da nas Bog morda ni zapustil. Kaj
nam potem lahko pomeni Jezusovo zagotovilo: “Jaz sem z vami vse dni do
dovršitve sveta”? Na kakšen način je lahko z nami? In kako bi izgledalo življenje
brez Jezusa in njegovega oznanila?
Učenca sta se potem nemudoma vrnila v Jeruzalem
in enajsterim pripovedovala o srečanju z Jezusom, kako
sta ga spoznala po lomljenju kruha. In drugo ime za
lomljenje kruha je Evharistija. Pri maši torej lahko
spoznamo in srečamo Jezusa. V Besedi in Obhajilu.
Razočaranje, žalost in obupavanje izginejo, kjer
srečanje z Jezusom vlije pogum in smisel življenja.
Enemu emavških učencev, ki jima je vera dajala krila,
je bilo ime Kleopa. Ime drugega učenca ostaja neznano, morda je bila tudi
ženska, ki je hodila za Jezusom. Kako bi bilo, če bi njemu ali njej, ki nima imena,
dali svoja imena? Dopolnimo torej velikonočno vero in vstajenjsko veselje
začetka s svojim lastnim pričevanjem o vstajenju.

