
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

6. POSTNA - CVETNA NEDELJA - 2. april 2023
Frančišek Paolski, puščavnik, redovni ustanovitelj
Ob 8.00: + Lojze Horvat - dimnikar,

  po namenu soseda Jolande in Slavkota
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek:  3. 4. 2023
Sikst I., papež, mučenec
Ob 15.00 na Starih Žalah pogreb in nato pogrebna maša:

    + dr. Irena Hedvika Brovet Zupančič
Ob 18.30: + Tatjana Križman, obletna
Torek: 4. 4. 2023 
Izidor Seviljski, škof, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Tone Pirnat, obletna
Sreda: 5. 4. 2023
Vincencij Ferrer, duhovnik
Ob 7.00: + Marinčkovi iz Orel
VELIKI ČETRTEK: 6. 4. 2023
Irenej iz Srema, škof, mučenec
Ob 18.30: + starši Bandelj in Mrak ter + Marija, Peter in Petra
VELIKI PETEK: 7. 4. 2023
Janez Krstnik de la Salle, duhovnik, redovni ustanovitelj - prvi petek
Ob 18.30: obredi velikega petka
VELIKA SOBOTA: 8. 4. 2023
Dionizij, škof - prva sobota
Ob 18.30: + Martina Bertoncelj, obletna
VELIKONOČNA NEDELJA GOSPODOVEGA VSTAJENJA - 9. april 2023
Maksim Aleksandrijski, škof
Ob 7.00: v zahvalo in zdravje
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

TRR NLB: SI56 020580262293859

PREVERJENO: JEZDI NA OSLIČKU
(Zaharija 9,9)



VELIKONOČNO TRIDNEVJE

VELIKI ČETRTEK

“Danes”. To besedo v evahrističnem
hvalospevu slišimo samo pri maši zadnje
večerje. To pomeni, da ne mislimo samo
na dogodek pred več kot 2000 leti, ampak

mi sami postanemo udeleženci tega obhajanja v živo, ker Jezus dela danes isto kot takrat
v dvorani zadnje večerje. V tej uri z apostoli sedimo za Jezusovo mizo. Jezus nam umiva
noge in lomi kruh. Zato je tako pomembno, da smo zraven, na veliki četrtek  in pri vsaki maši
ob nedeljah in praznikih.

 Ob 18.30 bomo začeli bogoslužje velikega četrtka. Jezusu se bomo zahvalili za
zakrament evharistije in duhovništva ter za novo zapoved ljubezni. Po maši smo vsi
povabljeni, da bedimo z Jezusom v ječi.

VELIKI PETEK

Trpljenje ne obstaja, ker bi ga Bog hotel. Bog nam trpljenja ni
prihranil, in kdor veruje v Boga Jezusa Kristusa, ne bo manj, ampak
še več trpel, saj ga trpljenje drugih, ljudi in stvarstva, ne pusti
hladnega. Da Bog trpi z nami, to je naša edina tolažba v trpljenju.
Da Bog trpljenje in smrt premaga in hoče premagati, samo to nam
omogoča, da ga moremo sprejeti. Smrt Boga, to ni zadnje. Zadnje

je živi Bog, ki trpljenje premaga s tem, da ga vzame nase: Vstali z ranami.
Ob 18.30 bomo začeli obhajati spomin Jezusovega trpljenja in smrti na križu: poslušali

bomo Janezovo poročilo, počastili križ, prosili za velike potrebe sveta in prejeli sveto
obhajilo. Po končanem obredu smo povabljeni k češčenju Nasvetejšega pri Božjem grobu.

VELIKA SOBOTA

Končna točka. Grob. Umrli je položen k počitku, a tisti, ki ga
ljubijo, ostajajo vznemirjeni. Lahko so samo gledali, morali so
prestati nekaj groznega. Kar velja za Jezusov pogreb, velja
za milijone po vsem svetu. Vseeno, kakšne smrti so umrli.
Grob. Ni končna točka. Umrli vstane od počitka. Tisti, ki ga
ljubijo, tega še ne morejo verjeti, potem pa je veselje veliko.

Kar velja za Jezusov prazen grob, bi lahko veljalo za milijone na svetu. Ali pa se to že dogaja
- in mi tega še ne moremo verjeti?

Bogoslužje velike sobote se začne ob 6. uri zjutraj, ko bo blagoslov ognja, še prej

bomo prisotni kratko molili pri Božjem grobu, vsi farani pa vabljeni k tej molitvi skozi ves
dan, ob uri in koliko časa utegnete, vsekakor pa te molitve ne opustite. Hkrati ste
povabljeni, da darujete nekaj denarja za vzdrževanje svetih krajev v Palestini. Hvala.

SPORED BLAGOSLOVA VELIKONOČNIH JEDIL

Ob 13.30: župnijska cerkev
Ob 14.00: Orle - gasilski dom
Ob 14.30: Srednjevaška - Mavec
Ob 15.00: Daljna vas in Pot na Debeli hrib - Pogačnik
Ob 16.00: Babnogoriška - pri Menteševi kapelici
Ob 16.30: Lavrica - dvorana
Ob 17.00: Rudnik - gasilski dom

VELIKONOČNA VIGILIJA se začne ob 18.30.
Obsega slavje luči, besedno, krstno in evharistično bogoslužje.

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA 
se praznuje v nedeljo ob 7. uri zjutraj z obredom vstajenja, s procesijo
in slovesno mašo. Druga velikonočna maša je ob 10. uri.

OBVESTILA

 V 79. letu starosti je umrla očesna zdravnica dr. Irena Hedvika Brovet Zupančič iz
Kamnikarjeve 9. Pogreb bo jutri, 3. aprila ob 15. uri na Starih Žalah , iz mrliške vežice sv. Antona.
Po pogrebnem slovesu pri grobu bo v novi cerkvi še maša zadušnica. Naj počiva v miru!

 Jutri, v ponedeljek, bo po večerni maši srečanje Župnijskega pastoralnega sveta in ključarjev.
Lepo vabljeni tudi k maši.

 V velikem tednu, v katerega smo vstopili na današnjo cvetno nedeljo, bo verouk še v ponedeljek
in torek. 5. in 6. razred v četrtek nimata verouka, otroci zagotovo pridejo k maši zadnje večerje.
Tudi birmanci nimajo verouka v petek, pač pa pridejo k obredom velikega petka. Starši, na vas je,
da boste s svojimi otroki, posebej če imate prvoobhajanca ali birmanca, prihajali v cerkev in jih
vpeljali v odrešenjsko dogajanje teh svetih dni, od velikega četrtka do velikonočne nedelje.

 Pri maši na veliki četrtek se bo naši župnijski skupnosti predstavilo 16 letošnji prvoobhajancev.
Na to se bodo pripravili jutri pri veroku in v četrtek pol ure pred mašo, ob 18. uri, skupaj s starši.

 Na veliki petek bo med obredom nabirka za Sveto deželo. Ker je ta dan prvi petek, bom
dopoldne obhajal naše bolnike na domovih.

 Na veliko noč bo prva maša s procesijo ob 7. uri. Druga slovesna maša bo ob 10. uri. Po obeh
mašah bo ofer-darovanje za cerkvene potrebe, konkretno za novo stopnišče v zvoniku; kot veste,
bo treba na nek način popraviti oziroma obnoviti škarpo okrog cerkve. Hvala.


