
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

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
Ponedeljek: 31. 5. 2021
Obiskanje Device Marije - sklep šmarnic
Ob 18.30: + Irena Jager, ob rojstnem dnevu
Torek: 1. junij 2021
Justin, mučenec - začetek pobožnosti vrtnic
Ob 18.30: + Marija Glavič, po namenu brata Lojzeta Martinc z družino
Sreda: 2. 6. 2021
Erazem, škof
Ob 7.00: v čast sv. Antonu za zdravje živine
Četrtek: 3. 5. 2021
SVETO REŠNJE TELO IN KRI
Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci
Ob 10.00: + Alojz Dremelj, obletna
Ob 18.30: + Marija Okorn Adamčeva, ob r. d., p. n. hčerke Tončke z družino
Petek: 4. 6. 2021
Frančišek Caracciolo, redovni ustanovitelj - prvi petek
Ob 18.30: + sestra Metka Jamnik, obletna in ob rojstnem dnevu
Sobota: 5. 6. 2021
Bonifacij, škof, mučenec - prva sobota
Ob 18.30: + Tadeja Zupančič, ob rojstnem dnevu
10. NEDELJA MED LETOM - 6. junij 2021
Norbert, škof, redovni ustanovitelj
Ob 8.00: ob rojstnem dnevu za zdravje, Božje varstvo in blagoslov v družini
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
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Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 30. maja do 6. junija 2021

ČLOVEK JE, KAR JÉ

JEZUS

ti si prišel k
nam! Kot

dobri pastir
si nas vodil in

učil. Kot naš
prijatelj in

brat si lomil z 
nami kruh.

Kot Božji Sin
si na križu

umrl za nas.
Zdaj smo

zbrani okrog
oltarja, da bi
prišli k tebi,

da bi ti bili
blizu, da bi te

v Obhajilu
prejeli, da bi

te sprejeli
vase in ti
postajali
podobni.

Kajti:
Človek je,

kar jé. 



 Danes popoldne ob 15. uri bo na Rakovniku majniška pobožnost v čast
Mariji Pomočnici kristjanov. Slovesna maša bo pri lurški votlini. Somaševanje
bo vodil nekdanji vojaški kurat dr. Jože Plut. Častilci rakovniške Marije lepo
vabljeni.

 Člane Župnijskega pastoralnega sveta in ključarje vabim jutri na srečanje ,
ki ga bomo imeli po večerni maši s sklepom šmarnične pobožnosti.

 V torek, 1. junija, začnemo pobožnost v čast Jezusovemu Srcu ali vrtnice .
Pri maši bomo po evangeliju vsak dan razmišljali o sv. Jožefu, ki mu je nebeški
Oče zaupal v varstvo in vzgojo svojega učlovečenega Sina. Tako nam bodo
letošnje vrtnice odpirale Jožefovo srce, ki je gorelo v ljubezni do Jezusa,
Božjega Sina in se razdajalo v skrbi za Sveto Družino.

 V četrtek je zapovedan praznik Sv. Rešnjega
Telesa in Krvi, ko pridemo k maši in telovski
procesiji. Prva maša bo ob 10. uri in druga ob 18.30,
po njej telovska procesija. Kot običajno se bomo
ustavili pri štirih oltarjih. Jutri bomo na Župnijskem
pastoralnem svetu odločili, kako bo potekala
procesija in kje bomo postavili oltarje, ker zaradi del
na pokopališču ne bomo mogli iti po običajni poti.
Gotovo ste se v tem korona času bolj zavedli svoje
odvisnosti od Boga in njegovega blagoslova za
zdravje in pri delu, kakor tudi za življenje stvarstva, ki
nas vse preživlja. Predvsem odrasli morate vedeti, da
s svojim pričevanjem vere in hvaležnosti do Boga pri maši in procesiji odločilno
vplivate na vero svojih otrok in mladostnikov. Ali bodo vaši vnuki še hodili po
poti vere in pripadali naši župnijski skupnosti?
Prvoobhajanci še posebej vabljeni, da pred Najsvetejši Zakrament natrosite
travniško cvetje in ga na tak lep način počastite. Zagotovo pridite tudi drugi
veročučenci k maši in procesiji. Peti in šesti razred ta dan nimata verouka. V
upanju, da nam bo vreme naklonjeno, prav vsi farani prisrčno vabljeni na
telovski praznik. Jezusova podaritev samega sebe pri zadnji večerji nas do
danes drži na nogah. Vera v Jezusa ni stanje, ni mirovanje, ampak hoja,
pomeni biti na poti - v nebeško kraljestvo. To smejo in naj vsi vidijo. In zaradi
tega gremo z Jezusom na ceste, kar simbolizira naša procesija. 

 Na prvi petek dopoldne bom obiskal naše bolnike na njihovih domovih, drugi
pa vabljeni k večerni maši, da skupno počastimo Jezusovo Srce in mu znova
izročimo svoje življenje.

 Prva sobota spomni na posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu in na
molitev za svetost duhovnikov, v juniju še posebej za novomašnike in nove
diakone. Ste kdaj pomislili, zakaj je Jezus hotel, da tudi mi sami skrbimo za
nove duhovne poklice in molimo zanje? Danes, na nedeljo Svete Trojice, nam
znova naloži to nalogo, ko pravi: “Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji.

Pojdite torej in naredite vse narode (tudi slovenskega) za moje učence:
krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse,
kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta”
(Mt 20,18-20).

 Prihodnja nedelja je prva v mesecu juniju , zato bo po obeh mašah ofer za
vračanje naših posojil. Hvala Bogu in vam, veliko smo že naredili in odplačali,
veliko pa zahteva tudi solidno ohranjanje cerkvenih stavb in kakor sami dobro
veste, položnice. Bog vidi vsak vaš najmanjši dar in ga bo povrnil. Jaz pa se
vam zahvaljujem, da imam sproti kaj v roke vzeti. To zaupanje mi daje pogum,
da skupaj zmoremo iti naprej!

POJDITE TOREJ ...

Skrivnost Svete Trojice je v središču naše
vere in je skrivnost ljubezni. Nikoli je ne bomo
mogli popolnoma razumeti. Povabljeni smo, da
jo spustimo v svoja srca tako, kakor dovolimo
skrivnosti ljubezni, da nas preseneti in
premakne. V našem bogoslužju in v naših
molitvah smo kakor plavalci v okolju, ki je polno
Božje navzočnosti Svete Trojice: v znamenju križa, v molitvi Slava Očetu ..., Slave, Vere
pri maši, evharistične molitve, na koncu molitev in vseh blagoslovov.

Bog Oče je izlil svojo ljubezen v dar stvarstva. Knjiga stvarstva nas vabi, da se
zahvaljujemo Očetu in ga slavimo v njegovih čudovitih darovih. Kakor je to razumel sv.
Frančišek Asiški, ki je govoril živalim, spoštoval vsako živo stvarco in pomagal deževniku
na varno, da ne bi bil pohojen.

Mojzes (5 Mz 4,32-34.39-40) spomni Izraelsko ljudstvo na globoke izkušnje
navzočnosti in delovanja Boga v njegovi zgodovini: da je samo en Bog, ki je ustvaril svet
in osvobodil ljudstvo iz egiptovske sužnosti. Ljudstvo naj si to vtisne v srce in izpolnjuje
Božje zakone in zapovedi. Te bedese veljajo tudi za nas.

Izlitje Božje ljubezni doseže višek, ko Bog pošlje angela Gabrijela k Devici Mariji, ki
soglaša, da postane služabnica in mati Boga. Učlovečenje, trpljenje, smrt in vstajenje
Jezusa Kristusa je skrivnost ljubezni, ki nas je odrešila. In to si moramo vtisniti v srce in
se držati Jezusa.

Nadalje je Bog izlil v naša srca ljubezen Svetega Duha, v katerem ga kličemo “Oče”.
Pavel (Rim 8,14-17) nas spomni, da smo po krstu Božji otroci, obdarjeni z njegovim
Duhom, v katerem smo postali dediči nebes. Sv. Janez Pavel II. je to osvetlil z besedami:
“V svoji najgloblji skrivnosti naš Bog ni samota, ampak družina, kajti v sebi ima očetovstvo,
sinóvstvo in bistvo družine, ki je ljubezen. Ta ljubezen je v Božji družini (Trojici) Sveti Duh.”

Sveti Duh, ki izhaja in Očeta in Sina nas navdihuje, da ljubimo, in priganja, naj
oznanjujemo evangelij odrešenja vsemu stvarstvu.


