
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

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
Ponedeljek: 10. 5. 2021
Job, svetopisemski mož; Trsatska Mati Božja - prošnji dan
Ob 7.00: prošnja maša za Orle
Ob 18.30: + Andrej Zrnec, po namenu Tomaža Okorna z družino
Torek: 11. 5. 2021
Pankracij, mučenec - prošnji dan - Ob 7.00: prošnja maša za Lavrico
Ob 18.30: + Alojz Okorn, ob rojstnem dnevu, p.n. hčerke Tončke z družino
Sreda: 12. 5. 2021
Leopold Mandić, redovnik - prošnji dan - Ob 7.00: prošnja maša za Rudnik
Ob 17.30: sprejem škofa dr. Antona Jamnika
Ob 18.30:  za vse pokojne iz družine Pogačnik

     + Ivan Jager, 7. dan pogreba
Četrtek: 13. 5. 2021
GOSPODOV VNEBOHOD; Fatimska Mati Božja
Ob 10.00: + Franc Černe, po namenu brata Lojzeta
Ob 18.30: + Jože Kraškovic, obletna
Petek: 14. 5. 2021
Bonifacij, mučenec
Ob 18.30: + Ivan Strgar in Ivanka Cvelbar, obletna
Sobota: 15. 5. 2021
Zofija (Sonja), mučenka; Izidor, kmet
Ob 18.30: + Angela in Terezija Meden, obletna
7. VELIKONOČNA - nedelja sredstev družbenega obveščanja - 16. 5. 2021
Praznik svete birme; Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Ivanka Perme, ob r.d.; G. škof mašuje za birmance, starše in botre
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OZNANILA
Od 9. do 16. maja 2021

BOG JE LJUBEZEN

Bog je v svojem bistvu ljubezen. On sploh ne more, da ne bi ljubil. In celo takrat, ko
Sveto pismo govori o Božji jezi, je ta samo druga plat njegove ljubezni. Kajti Bog me tako
zelo ljubi, da ne bo pustil, da se uničim. In greh me uničuje. Božja jeza se neusmiljeno
spopade z grehom, ne z grešnikom.

“V tem se je razodela Božja ljubezen do nas, da je Bog poslal na svet svojega
edinorojenega Sina, da bi živeli po njem” (1 Jn 4,9). Za to je Jezus postal človek, da bi
lahko na njem odčitali, na njegovem ravnanju z ljudmi, kakšna je Božja ljubezen.

Jezus se sreča s prostitutko. V znamenje svoje ljubezni do nje ji podari novo
dostojanstvo.

Pred njega smejo privesti nezvesto ženo. Zakonsko nezvestobo Jezus imenuje greh,
vendar ne dovoli, da vržejo kamne vanjo, ker tudi to ženo ljubi.

K njemu lahko pride “poklicni grešnik”. Jezus gre k Zaheju na večerjo, ker tudi tega
moža ljubi.

In ko so njegovi sorodniki v skrbeh zanj, češ, “da ni priseben”, in ko ga pismouki
osumijo, da je “povezan s hudičem”, ker izganja hude duhove, in ko ga eden izmed
njegovih apostolov s poljubom izda, ga še vedno imenuje prijatelj, in po vsem tem Jezus
ne neha ljubiti teh ljudi.

Jezusa se lahko pribije na križ; lahko se mu vzame
življenje; lahko se ga oropa zadnje časti in obesi med
razbojnika. Toda te ljubezni v njem se ne more ubiti. Ko so
ga križali, zasmehovali in sramotili, Jezus še najde
opravičilo zanje: “Oče, odpústi jim, saj ne vedo, kaj delajo.”

Današnji evangelij (Jn 15,9-17) se zaključi z Jezusovimi
besedami. “To vam naročam, da se ljubite med seboj.”
Jezusovi prijatelji smo, če delamo, kar nam naroča. Da se
torej držimo njegovih zapovedi, da hodimo po njegovih
stopinjah. Tako otanemo v njegovi ljubezni - in puščamo za
seboj sledi ljubezni. Toda prvo je, vedeti, da me Bog ljubi.



 Pred nami so prošnji dnevi pred praznikom Gospodovega
vnebohoda. Že od nekdaj so verni ljudje, ki so veliko bolj živeli povezano
z naravo, čutili tudi odvisnost od Boga in potrebo, da ga nemočni pred
neurjem, pozebo, sušo in drugimi naravnimi nesrečami prosijo za varstvo,
mi pa sedaj še posebej pred smrtonosno nalezljivo boleznijo koronavirus.
V ta namen lepo vabljeni k prošnjim mašam, ki bodo za vse tri kraje naše
župnije: Orle, Lavrico in Rudnik, ob 7. uri zjutraj. Gotovo se zavedate, kako
smo vsi odvisni od Božjega varstva in blagoslova za dobro letino, zato vas
pričakujem pri prošnjih mašah.

 Obhajamo devetdnevnico v čast Svetemu Duhu. Cela naša župnija
se pripravlja na binkoštni praznik, posebno naši birmanci, ki bodo po rokah
škofa Antona Jamnika prejeli darove Svetega Duha. Tako potrjeni v
zvestobi Kristusu bodo postali soodgovorni za širjenje njegovega kraljestva
v svetu.

 Starše in botre birmancev vabim, da resno vzamete ta čas
duhovne priprave v teku devetdnevnice. Imeli boste tudi priložnost
za sveto spoved in sicer že v sredo, ko bo med mašo spovedoval g. škof
Jamnik, ter v četrtek na praznik Gospodovega vnebohoda, ko bo med
večerno mašo spovedoval g. Andrej Baligač iz Rakovnika.

 Obe birmanski skupini, iz osmega in devetega razreda, imata jutri, v
ponedeljek in v torek, eno uro pred mašo, to je ob 17.30, v cerkvi skupno
pripravo, v torek bo za njih spoved, pride tudi g. Baligač.

 V torek, po šmarnični maši, imamo s starši birmancev sestanek,
da se pogovorimo vse o pripravi na birmanski praznik.

 Srečanje s škofom birmovalcem bo v sredo, 12. maja ob 17.30,
torej eno uro pred mašo. Takrat morajo biti vsi birmanci navzoči, njihovi
starši in botri. Povabljeni pa so tudi veroučenci iz drugih razredov, itak se
pričakuje od njih, da vsak dan obiskujejo šmarnice.

 V četrtek, 13. maja, praznujemo Gospodov vnebohod. Maša bo
ob 10. uri in ob 18.30 s šmarnicami. Kot že omenjeno, bo med večerno
mašo priložnost za spoved.

 V petek, 14. maja, bodo starši birmancev čistili in krasili cerkev
ter uredili okolico, sicer pa se bo treba prilagajati tudi vremenu.

 Slovesnost svete birme bo v nedeljo, 16. maja 2021 ob 10. uri.
Birmanci naj pridejo pol ure prej, takrat bodo dobili birmanske listke, to je
bolj sigurno, saj se rado zgodi, da ga kdo pozabi doma. Z razumevanjem
sprejmite, da so klopi v cerkvi rezervirane za birmance, njihove botre in
starše ter sorodnike. Zaradi svetosti tega dogodka in da se ohrani v
spominu, vedno najamemo izkušenega snemalca in fotografa. Zato drugi
med mašo ne snemajte ali fotografirajte. Pri obeh slovesnostih, tako pri
birmi kakor pri prvem obhajilu, bo pri maši ljudsko petje, ker zborovsko
petje v tem epidemijskem času trenutno ni dovoljeno.

 Po birmi, to je v ponedeljek, 17. maja, bomo začeli z veroukom
še za vse ostale razrede veroučencev. Tako bomo poskušali v maju
in juniju nekoliko nadoknaditi izpadle ure in ustrezno zaključiti veroučno
leto.

 V 75. letu starosti je umrla Marija Pugelj, rojena Pečnik iz Vrečarjeve
ulice 43. Pogreb bo v ponedeljek, 10. maja ob 11.30 na Novih Žalah. Naj
počiva v miru.

Gospodov vnebohod


