GODOVI

PRAZNIKI

SVETE MAŠE

6. POSTNA - CVETNA NEDELJA - 10. april 2022
Domnij (Domen), škof, mučenec
Ob 8.00: + Rudi Mavec, ob godu
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 11. 4. 2022
Stanislav, škof, mučenec
Ob 18.30: + stara mama Dremelj Frančiška-Franca, ob 40. letnici smrti in
+ nadškof Alojz Uran
Torek: 12. 4. 2022
Julij I., papež
Ob 18.30: + Marija Černič, obletna, po namenu Jaka Okorna z družino
Sreda: 13. 4. 2022
Ida, redovnica
Ob 7.00: + Stane Podržaj, ob rojstnem dnevu, po namenu Ane Strgar
VELIKI ČETRTEK: 14. 4. 2022
Tiburcij, Valerijan, Maksim, mučenci
Ob 18.30: v zahvalo in v dober namen
VELIKI PETEK: 15. 4. 2022
Helena (Jerica) Alzaška, kneginja
Ob 18.30: Obredi velikega petka
VELIKA SOBOTA: 16. 4. 2022
Bernardka Lurška, devica
Ob 18.30: + Matilda Bertoncelj, ob rojstnem dnevu
VELIKONOČNA NEDELJA GOSPODOVEGA VSTAJENJA - 17. april 2022
Robert, opat
Ob 7.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Alojzija Debevc, obletna ter
+ Tone, Franc in Jože Debevc
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

CVETNA NEDELJA tvori vhodna vrata v VELIKI TEDEN. Veliki teden je srce cerkvenega leta, kajti
vgrajeni vanj praznujemo velikonočno tridnevje, spomin Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja.
Največji krščanski praznik ni izoliran, ampak je obdan z velikim tednom, ki je s svojimi posebnimi
besedili in petjem uglašen na skrivnost našega odrešenja, in z velikonočno osmino, ki ves teden
“danes” govori o Veliki noči.
VZKLIKI VESELJA IN ZAVRNITVE. Bogoslužje cvetne nedelje se navezuje na ta radikalni preobrat.
Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem usmeri hkrati naš pogled na njegov križ. S tem postane jasno:
vse veselje, vse vriskanje je samo začasno, če ne pelje prek križa, če ne prestane tišine velike
sobote. Naj so trenutki in dogodki še tako lepi, vemo, kako hitro se lahko praznično vzdušje
prekucne, kako hitro pride za nami grenka resničnost življenja. In potem morajo vsi vzkliki veselja
potihniti, kajti spričo trpljenja, človeka in stvarstva, je mogoče le molčati ali se boriti za besede.

VELIKONOČNO TRIDNEVJE
VELIKI ČETRTEK
Evharistija je za nas bistvena: Jezus pride k nam - v kruhu in
vinu, postane del nas - v zakramentu, ostaja pri nas - po svojem
Duhu.
Ob 18.30 obhajane Jezusove zadnje večerje, ko je postavil
zakrament evharistije, duhovništva in zapoved ljubezni.
Sodelujejo prvoobhajanci. Po maši bedenje pri Jezusu v ječi.

VELIKI PETEK
Glej Križanega! Pozorno glej, ne mimogrede, četudi
lahko na tem svetu vidiš veliko lepšega! Glej, kar ti
predočuje veliki petek - in ni za ogled. Poglej tega
človeka! Jezus prosi za tvoj človeški pogled.
Ob 18.30 obhajanje spomina Jezusovega trpljenja in
smrti na križu: Janezovo poročilo, češčenje križa,
prošnje za potrebe vsega sveta, sveto obhajilo. Sledi
češčenje Najsvetejšega pri Božjem grobu.

VELIKA SOBOTA

SPORED BLAGOSLOVA VELIKONOČNIH JEDIL
Velika sobota, 16. april 2022
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župnijska cerkev
Orle - gasilski dom
Srednjevaška - Mavec
Daljna vas in Pot na Debeli hrib - Pogačnik
Babnogoriška - pri Menteševi kapelici
Lavrica - dvorana
Rudnik - gasilski dom

V grob položeni Kristus, tukaj celo del oltarja. Zakaj?
Saj je za krščansko vero vendar prazen grob
odločilen. Ampak Velike noči ni brez velikega petka.
In samo tam, kjer so grobovi, je tudi vstajenje.
Jezusovo vstajenje ni vzelo trpljenja in smrti iz
življenja, toda skozi trpljenje, smrt in grob gremo v
novo življenje
za Jezusom.
Ob 6. uri zjutraj bo blagoslov ognja, prej molitev pri Božjem grobu - in skozi
ves dan. Darovi od Božjega groba gredo za vzdrževanje svetih krajev v Palestini.

VELIKONOČNA VIGILIJA
Kdor hrepeni po luči, ni brez luči, kajti hrepenenje je že Luč.
V veselem čakanju na Kristusovo vrnitev začnemo
bogoslužje ob 18.30: slavje luči, besedno, krstno in
evharistično.

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA
Praznovanje začnemo ob 7. uri zjutraj: obred vstajenja,
procesija, slovesna maša. velikonočna maša ob 10. uri.

