
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

BINKOŠTI - 23. maj 2021
Servul (Socerb)Tržaški, mučenec
Ob 8.00: za vse pokojne iz družine Vončina
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 24. 5. 2021
Marija Pomočnica kristjanov - Marija Pomagaj
Marija, Mati Cerkve - binkoštni ponedeljek
Ob 18.30: v čast Mariji Pomočnici v zahvalo
Torek: 25. 5. 2021
Beda Častitljivi, duhovnik, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Alojz Kastelic
Sreda: 26. 5. 2021
Filip Neri, duhovnik
Ob 18.30: + Dragi Nebec, obletna
Četrtek: 27. 5. 2021
Alojzij Grozde, mučenec
Ob 18.30: v zahvalo in v dober namen
Petek: 28. 5. 2021
German Pariški, škof
Ob 18.30: + Ana Miklič, obletna in + Alojzij Miklič, ob rojstnem dnevu
Sobota: 29. 5. 2021
Maksim Emonski, škof
Ob 18.30: + Slavko Tancek, po namenu sestre Marije
NEDELJA SVETE TROJICE - 30. maj 2021
Praznik prvega svetega Obhajila
Kancijan in drugi oglejski mučenci
Ob 8.00: za zdravje, Božje varstvo in blagoslov Matjaža in njegovih najdražjih
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
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Župnija
Sv. Simona in Juda Tadeja

Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 23. do 30. maja 2021

Sveti Duh je ogenj,
mi moramo biti njegove iskre



Jutri je slovesni praznik Marije Pomočnice kristjanov, zato bomo pri
šmarnični maši prejeli njen blagoslov. Prvoobhajanci imajo verouk ob 16. uri,
ostali razredi v prihodnjem tednu po ustaljenem urniku. Nekateri so prejšnji
teden kar pozabili na verouk, žal tudi večina birmancev. Lepo vabljeni. Tukaj
še posebej trkam na srce staršev, da svoje otroke spomnite in jih pripeljete,
da vsaj kolikor toliko uspešno zaključimo veroučno leto. Spričevala bodo
otroci prejeli v nedeljo, 13. junija, po obeh mašah.

 Prvoobhajanci naj pridejo v sredo, 26. maja ob 17. uri k prvi sveti spovedi. Starši
prvoobhajancev, njihovi sorodniki in drugi verniki bodo zakrament sprave lahko opravili v
četrtek, 27. maja med večerno mašo. Po tej maši bo skupna vaja prvoobhajancev s starši.

 Slovesnost prvega svetega Obhajila bo v nedeljo, 30. maja 2021 ob 10. uri. Pet naših
deklic in šest dečkov bo prvič prejelo Jezusa v svoje srce. Ker je naša cerkev majhna in se
zaradi koronavirusa še vedno moramo držati predpisa ustrezne razdalje, lepo prosim, da
cerkev za mašo ob deseti uri drugi verniki prepustite prvoobhajancem, njihovim staršem in
povabljenim. Hvala za razumevanje.

 Dragi starši, ob 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, pri molitvi doma in pri bogoslužju v cerkvi.

 Kakor smo se dogovorili, je slovesnost prvega Obhajila vredna trajnega spomina, zato
ga bosta posnela izbrani fotograf iz Jurčkove in snemalec s kamero. Petje pri maši bo v
glavnem ljudsko, saj zaradi koronavirusa ni bilo pevskih vaj. Za čiščenje in krašenje cerkve
bodo poskrbeli starši prvoobhajancev, glede košnje in ureditve okolice pa se bo treba
ravnati po trenutno naglo spremenljivem vremenu.

 Starši birmancev lahko dobite ključke, na katerih je posneta sveta birma. 
 Že danes vabim člane Župnijskega pastoralnega sveta in ključarje na srečanje, ki

ga bomo imeli v ponedeljek, 31. maja, po večerni maši s sklepom šmarnične pobožnosti.

Simbol Svetega Duha

Goloba na kipu Jezusa Kristusa - kar
izgleda tako sladko, je za cerkve odgovorne
pravi problem. Ker golobji iztrebki z leti
najedajo kamen in tudi kvarijo izgled. Toda
ta slika ni tukaj zaradi tega. Na goloba in
Jezusa lahko gledamo tudi v prenesenem
pomenu. Ravno danes na Binkošti.

Kar se je zgodilo na Binkošti pred 2000 leti, lahko preberemo v 2. poglavju
Apostolskih delih. Na Binkošti so apostoli prejeli Svetega Duha, Božjega Duha. In ta
jim je dal pogum, da so pripovedovali o Jezusu. O golobu tukaj ni besede, ampak o
viharju in ognjenih jezikih. Kljub temu je golob podoba Svetega Duha.

To vemo iz svetopisemske zgodbe o Jezusovem krstu. Ko je Jezus začel javno
pripovedovati o Bogu, se je dal krstiti Janezu Krstniku. V reki Jordan. Sveto pismo

pravi, da je takrat prišel nad Jezusa Božji Duh: v podobi goloba. In zaradi tega je
golob tudi podoba Svetega Duha. Pri krstu je Bog Jezusa imenoval “moj Sin” in
Jezus je prejel moč, da je ljudem pripovedoval o svojem Očetu.

Ko dežuje navdušenje

Vsako leto na Binkošti ob zaključku
bogoslužja v Panteonu v Rimu dežuje na
vernike tisoče vrtničnih cvetnih listov,
medtem ko zbor poje tradicionalno
binkoštno himno: “Veni, creator Spiritus ...
pridi, stvarnik Sveti Duh”.

Ta običaj binkoštnega vrtničnega dežja je
vezan na 1400 let staro zgodbo. Ko je papež Bonifacij IV. leta 609 obhajal binkoštno
mašo v Panteonu, naj bi se med njegovo pridigo na vernike usul vrtnični dež “kakor
ognjeni jeziki”. In vse do danes dežuje na glave vernikov morje rdečih cvetnih listov
“kraljice rož”.

Obiskovalci bogoslužja, ki so danes tam navzoči, pripovedujejo o svojem
navdušenju. To bogoslužje privlači tudi obiskovalce, ki ne pridejo tja iz pobožnosti.

Podobno si smemo predstavljati tudi navdušenje ob prvih Binkoštih pred skoraj
2000 leti, ko je Sveti Duh v ognjenih jezikih prišel nad apostole. Prejeli so pogum, da
so pripovedovali o Jezusu in njegovem vstajenju.

Kakor eno srce in ena duša

Tako opiše evangelist Luka v 4. poglavju
svojih Apostolskih del prvo krščansko
skupnost v Jeruzalemu, ki se je osnovala po
binkoštnem dogodku: “Množica teh, ki so
sprejeli vero, je imela kakor eno srce in eno dušo.
Nihče ni trdil, da je to, kar ima, njegova last, temveč
jim je bilo vse skupno” (32). Prikaz velike
skladnosti in velikega miru, kakor to
simbolizira mozaik Jeruzalema - in so ju omogočili Jezusovo veselo oznanilo o Božji
ljubezni in ljubezni do bližnjega, izkušnja vstalega Gospoda in moč Svetega Duha.

Ta prikaz je skozi stoletja vedno znova premikal ljudi, da bi podobno živeli: v
skladnosti vse deliti. Toda vedno znova so bili ljudje v tem tudi neuspešni. In
verjetno tako perfektno tudi v prvi krščanski skupnosti v Jeruzalemu ni bilo.
Kasnejša poglavja Apostolskih del in Pavlova pisma pripovedujejo tudi o sporih.
Lukov prikaz ostaja vedno ideal, cilj, ki ga tudi današnja krščanska skupnost ne bi
smela izgubiti izpred oči - naj bo še tako težko in morda nemogoče uresničiti: imeti
kakor eno srce in eno dušo, imeti vse skupno.


