GODOVI

PRAZNIKI

SVETE MAŠE

5. VELIKONOČNA NEDELJA - 2. maj 2021
Pomladansko žegnanje - obletnica posvetitve rudniške župnijske cerkve
Atanazij, škof, cerkveni učitelj
Ob 8.00: + Martin Slapšak, po namenu Žps Rudnik
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 3. 5. 2021
Filip in Jakob mlajši, apostola
Ob 18.30: + Jožef Štrubelj, po namneu družine Berden
Torek: 4. 5. 2021
Florjan (Cvetko), mučenec - zavetnik gasilcev
Ob 18.30: + Alojz Kastelic
Sreda: 5. 5. 2021
Gotard, menih, škof
Ob 18.30: + Ivanka Perme, obletna
Četrtek: 6. 5. 2021
Dominik Savio, don Boskov gojenec - zavetnik ministrantov
Marija, srednica vseh milosti
Ob 18.30: za zdravje, Božje varstvo in blagoslov Matjaža in njegovih najdražjih
Petek: 7. 5. 2021
Gizela, opatinja - prvi petek
Začetek devetdnevnice v čast Svetemu Duhu pred birmo za birmance
Ob 18.30: + Drago in Darjan Jamnik
Sobota: 8. 5. 2021
Obletnica posvetitve ljubljanske stolnice - prva sobota
Ob 18.30: + oče Andrej Zrnec in sin Andrej
6. VELIKONOČNA NEDELJA - nedelja turizma - 9. maj 2021
Marija Terezija Jezusova, redovna ustanoviteljica
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Alojzija Fortuna, obletna
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Župnija
Sv. Simona in Juda Tadeja
Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 2. do 9. maja 2021

Župljan - apostol, prijatelj, učenec, pripadnik

Veselo in ponosno praznujmo to obletnico naše župnijske skupnosti.

Danes je prva nedelja v maju , tako bo sedaj po maši ofer za vračanje
najetega posojila. Bog plačaj vsak vaš dar in hvala za razumevanje.
Včeraj smo začeli šmarnično pobožnost v čast nebeški in naši
Materi Mariji. Brali bomo šmarnice, ki jih je napisal tomišeljski
župnik Aco Jerant z naslovom Svetniki so bili čisto (ne)navadni
ljudje. Knjiga nam v obliki razgibanih dialogov med otroki in
angelčkom Serafinčkom skuša približati svetniške like različnih
starosti, stanov, poklicev in obdobij, poznane in manj poznane. Svetniki v
resnici niso bili nič posebnega. Bili so čisto običajni ljudje. Od drugih so se
razlikovali le po globoki veri v nebeškega Očeta. Bili so njegovi prijatelji, veliko
so se pogovarjali z njim in tudi trpljenje so sprejemali kot Božjo voljo, ki je nekaj
dobrega. V bistvu hoče pisec povedati, da tudi mi lahko postanemo sveti.
Končno tudi prvo obhajilo in birma hočeta pomagati otrokom, da bi rasli v
svetosti. Zgledi svetnikov, o katerih bomo poslušali, jim lahko pokažejo, kako
lahko postanejo Božji prijatelji, se pogovarjajo z Bogom in iz njegovih rok
sprejemajo tudi težave, nenazadnje nevšečnosti in napore te priprave na
prejem zakramentov. K šmarničnim mašam povabljeni tudi drugi otroci, saj na
ta način lahko okrepijo svojo povezanost z Jezusom, če se je morda zrahljala
zaradi odsotnosti od verouka v teh izrednih covid razmerah. Bogu je vse
mogoče, samo pridite!
V četrtek pred prvim petkom bo eno uro pred mašo, ob 17.30, molitvena
ura za duhovne poklice. Jezus obljublja, če bomo prosili, bomo prejeli. Lepo
vabljeni.
Na prvi petek bom dopoldne obiskal naše bolnike na domovih, drugi pa
vabljeni k večerni maši, pri kateri se bomo znova posvetili Jezusovemi Srcu.
Ta dan bomo začeli tudi devetdnevnico v čast Svetemu
Duhu. Še enkrat bi vam rad položil na srce, da je v vsej
pripravi molitev najpomembnejša in zakramenti delujejo
samo v veri. Birmanci, starši in botri, pokažite svojo
odgovornost do birme s tem, da se udeležujete
devetnevnice in tako pripravite spodoben prostor za Svetega Duha v svojem
srcu. Birma je dogodek, ki ima posledice za vse življenje. Sveti Duh hoče biti
s svojimi darovi navdih, tolažnik, pomočnik, skratka v oporo našemu življenju
v skladu z Božjo voljo. Prav vsi ga potrebujemo in kličemo: Pridi, Sveti Duh !
V zadnjem tednu pred birmo bo škof Anton Jamnik imel srečanje z birmanci
ter njihovimi starši in botri . Na to srečanje, ki bo eno uro pred mašo,
povabljeni tudi drugi veroučenci. Dneva tega srečanja škof še ni sporočil.
Jutri je verouk za prvoobhajance, v torek in petek za birmance . Vsekakor
pa bosta obe birmanski skupini imeli verouk še parkrat eno uro pred
šmarnično mašo. Resnično mi je do tega, glede na to, da je toliko ur verouka
odpadlo, da bi bili na birmo kljub trenutnim razmeram, kolikor se pač da, dobro
pripravljeni, poučeni v veri in notranje prav razpoloženi za Svetega Duha.

Velikonočni kristjani
postanemo v živem odnosu do
Jezusa Kristusa. Zaradi tega njegov
nasvet, naj ostanemo povezani z
njim kakor mladike s trto. Šele v tej
povezanosti moremo živeti v
njegovem zaupanju v Boga in v
njegovem Duhu. Pomembno je, da
Jezusova beseda in njegov Duh
dosežeta naše srce. V takšnem živem odnosu hoče Jezus ostati z nami. To je
povezanost, ki jo On vsako nedeljo krepi v oltarnem zakramentu.

1. maj: Praznik dela
Bog, delo potrebujemo, vendar s tem nismo zadovoljni: Ali imamo preveč
od njega, trpimo zaradi stresa in časovnih pritiskov, ali imamo premalo in
ne moremo financirati svojega življenja. V obeh primererih tonemo v
obup, ne najdemo več izhoda.
Bog, potrebujemo Tebe, da nam pokažeš pravo in dobro pot, kako lahko delamo, ne da bi
postali žrtve dela, da bi naše življenje sámo lahko postalo zahvalna daritev Tebi.
“Vedno moram biti najboljši: če se moj uspeh poslabša, izgubim službo, šolske ocene
padajo, prijatelji in kolegi izgubljajo spoštovanje do mene” - prevečkrat mislimo tako in pri
tem spregledamo bistveno.Vsi smo ljudje, Božji otroci, ljubljeni, ne da bi morali vedno v
vsem zmagovati. Bog, podari mi iskrico tvoje modrosti, tvoje potrpežljivosti z ljudmi, da
drugih ne bom vrednotil po njihovi koristnosti, v upanju, da tudi sam ne bom tako
ovrednoten, in da bomo vsi pošteno delali in pravično nagrajeni.
4. maj: Sveti Florjan
je zavetnik gasilcev.
Med našimi župljani je precej takih pogumnih mož, ki so vedno
pripravljeni iti na pomoč. Tudi to je ena vrsta služenja. Hvaležni
smo vam. Danes molimo za vas, da vam Bog na priprošnjo sv.
Florjana podeli uspeh in obvaruje vaša življenja.

6. maj: Sveti Dominik Savio
je zavetnik ministrantov in ministrantk.
Lepo število naših otrok je pripravljeno na ta način
streči sámemu Jezusu pri oltarju, ko se daruje za nas.
Tudi njim in njihovim voditeljem smo hvaležni in jim
kličemo: Služite Gospodu z veseljem!

