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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
VELIKONOČNI PONEDELJEK: 18. 4. 2022
Evzebij, škof
Ob 8.00: + ata Janez Mehle iz Babne Gorice, ob rojstnem dnevu
Ob 10.00: + Vlado Milevoj, obletna in pokojni starši Milevoj
Torek: 19. 4. 2022
Leon IX., papež
Ob 18.30: + mama Veronika Dremelj, rojena Mehle iz Babne Gorice,
ob 90. rojstnem denvu
Sreda: 20. 4. 2022
Neža Montepulčanska, redovnica
Ob 7.00: + Ivan Jager, po namenu brata Toneta z družino
Četrtek: 21. 4. 2022
Anzelm, škof, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Andrej Zrnec, po namenu Toneta in Olge Berčan
Petek: 22. 4. 2022
Leonid, mučenec
Ob 18.30: + Ivan Ahčin, po namenu Lojzeta Dremelj z družino
Sobota: 23. 4. 2022
Jurij, mučenec, zavetnik Ljubljane
Ob 12.00: zahvalna maša ob zlati poroki staršev Breceljnik
Ob 18.30: za žive in pokojne župljane
2. VELIKONOČNA NEDELJA - BELA NEDELJA- 24. april 2022
Nedelja Božjega usmiljenja
Ob 8.00: + Andrej Pogačnik
Ob 10.00: + Jure Kupljenik, ob godu
Izdal: Župnijski urad Ljubljana Rudnik Odgovarja: Lojze Zupan, župnik
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V Jezusovo križanje in smrt ni potrebno verovati. Ker to ni vprašanje vere. Ampak zgodovinsko
dejstvo, izpričano tudi zunaj svetopisemskih virov. Kristusove smrti na križu se ne da izpodbiti.
Zdaj pa postane napeto. Zdaj se moram odločiti jaz. Ali zame še vedno velja: Kar je mrtvo,
ostane mrtvo? Kdor je umrl, ne pride več nazaj? Ali pa še kaj obstaja onkraj trde resničnosti smrti?
Ko so žene na velikonočno jutro šle h grobu in se
spraševale, kdo bi jim lahko odvalil kamen od groba,
so šle z namenom, da bi objokovale mrtvega Jezusa
in mazilile njegovo telo. Toda potem ni bilo nič tako,
kakor so pričakovale in bile navajene iz svojega
življenja. Čeprav je Jezus govoril o tem, da bo tretji
dan vstal, tega dolgo niso vsi verjeli. Ko so stale pred
praznim grobom, so bile žene tako rekoč prisiljene
verovati. To je bil proces, ki se je začel s
prestrašenostjo in se iztekel v upanje. Upanje v
večnega Boga, ki nas vodi iz temnih dolin. Upanje na
življenje v ljubezni. Kdor to izkusi, ve, kaj vstajenje
pomeni. To svetlo sporočilo smemo ponesti naprej in
si voščiti za praznik zmage življenja.
Ali lahko jaz d anes verjamem izjavam žena in
apostolov, kakor jih izročajo evangeliji? Ne iz sebe.
Kajti vera v vstajenje - vera v Jezusovo vstajenje in v moje lastno vstajenje je dar - o veri se ne
morem prepričati, lahko pa se ji odprem in prosim Boga.
“Če ne bi vstal, bi svet propal”, poje stara velikonočna pesem. Kakor da se sliši odmev Pavla,
da je naša vera prazna, nesmiselna, če Kristus ni vstal. In pribije, da Kristus je vstal, zato se vse
živo veseli. Veselimo se tudi mi! Vsaka nedelja je velikonočni praznik, in vse naše življenje, kot
krščenih, je prežeto z velikonočnim oznanilom, da imamo delež pri Kristusovem neminljivem
življenju. Zato: Veliko noč praznujmo! Aleluja!

Današnje darovanje-ofer je za obnovo zvonika, notranje konstrukcije in za
novo elektrifikacijo zvonjenja. Hvala že vnaprej za vaše razumevanje in
velikodušnost.
Jutri, na velikonočni ponedeljek, je še praznični dan, od torka naprej pa je
spet redni verouk za vse razrede.
Po velikonočnih praznikih bodo delavnške maše spet redno v cerkvi.
VELIKONOČNO VOŠČILO
SLOVENSKIH ŠKOFOV ZA VELIKO NOČ 2022
“Gospodovo vstajenje je naše upanje”!
/sv. Avguštin/

dostojanstva vsake človeške osebe, enakopravnost, svoboda, solidarnost, mir,
pravičnost in resnica. “Ne pustimo, da o nas in naši usodi odločajo drugi”,
dodajajo.
Prepričani so, da se ne smemo predati apatičnosti in miselnosti, da se ne
da ničesar spremeniti. “Spremembe so možne samo, če bo vsakdo k njim
prispeval svoj najboljši del”, še pišejo.
Opozarjajo tudi, naj predstavnikov ljudstva ne presojamo zgolj po všečnih
besedah in gestah, ampak predvsem po programih in dejanjih, s katerim
dokazujejo svojo kakovost in tudi spoštovanje temeljnih vrednot.
Naši škofje prav tako pozivajo k pošteni tekmi. “Nesmiselno in škodljivo je
vnaprejšnje izključevanje kogar koli iz demokratičnega odločanja
posameznikov in skupin ali odrekanje legitimnosti določenemu delu
državljanov pri oblikovanju skupne prihodnosti”, menijo. Demokracija se po
njihovih besedah uresničuje v soočenju in sobivanju različnih pogledov, ki
morata temeljiti na strpnosti do drugače mislečih in na skupnem dobru naše
države.
Velika noč je.
Objemimo drug drugega z radostjo.
Velika noč je,
odrešenje od bolečine in smrti.
Dan vstajenja je.
Bratje, recimo brat tudi tistim,
ki nas sovražijo!
Odpustimo vsem zaradi vstajenja!
Tega novega življenja v miru Vam želim, vaš župnik Lojze.

VERA: POMOČ V TRPLJENJU?

Slovenska škofovska konferenca vabi
kristjane, naj na belo nedeljo z
glasovanjem o prihodnjih predstavnikih
ljudstva prevzamemo odgovornost za
prihodnost naše domovine.
Vsakokratne volitve so, tako slovenski škofje, najpomembnejši vzvod, s
katerim lahko vsak državljan ščiti temeljne vrednote, kot so spoštovanje

Umetnik Hans Thoman je v neki cerkvi pustil lebdeti težak črni
križ, kar omogočajo številni baloni. Učinkuje lahkotno. Je lahko
naša vera balon v izkušnji trpljenja? Da. Z ljubeznijo. Vendar se ne
varajmo. Celo največja možna ljubezen kakšnega trpljenja ne
more izbrisati ali omiliti bolečine. V življenju so prepadi, ki jih sáma
ljubezen ne more prečkati. Največji in neizogiben prepad je smrt.
Celo Jezusova ljubezen, ki ga je gnala na križ, ni mogla prečkati
prepada smrti. Ampak se je vrgla v ta prepad. To je tematika
velikega petka: Jezusova ljubezen, ki ne more prečkati prepada smrti, se vrže v ta prepad.
Odvzame ji nekaj njene grozovitosti in jo naredi manj globoko in zastrašujočo. Ker se
Jezus na veliki petek v svoji ljubezni vrže v prepad smrti, Bog na velikonočno jutro ta
prepad napolni in naredi za nas premostljivega in trpljenje znosno. S pomočjo vere.

