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23. NEDELJA MED LETOM - angelska nedelja - 6. september 2020
Zaharija, prerok
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + starša Brezovar, po namenu sina Franceta z družino
Ponedeljek: 7. 9. 2020
Marko Križevčan, mučenec
Ob 18.30: + Franc Zupan, obletna
Torek: 8. 9. 2020
MARIJINO ROJSTVO, mali šmaren
Ob 10.00: + Mihaela Dremelj, po namenu družine Aleš in Istenič
Ob 18.30: + Marija Slanc, ob godu
Sreda: 9. 9. 2020
Peter Klaver, jezuit, misijonar
Ob 7.00: + Ivan in Marija Dolinšek in + starši obeh
Četrtek: 10. 9. 2020
Nikolaj Tolentinski, spokornik
Ob 18.30: + Ana Miklič, po namenu rudniških cerkvenih pevcev
Petek: 11. 9. 2020
Bernard in Bonaventura, redovnika
Ob 18.30: + dr. Janez Zupančič, obletna
Sobota: 12. 9. 2020
Marijino ime
Ob 18.30: + Irena Jager, obletna
24. NEDELJA MED LETOM - 13. september 2020
Janez Zlatousti, škof, cerkveni učitelj
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Franc in Sonja Žabjek, obletna

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

Župnija
Sv. Simona in Juda Tadeja

Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 6. do 13. septembra 2020

Kjer sta dva ali so trije ...
Še nikoli v novejši zgodovini nek svetopisemski

rek ni bil tako umeščen v življenje kakor 2020
Jezusova obljuba: “Kjer sta namreč dva ali so trije
zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi”
(Mt 18,20). Nikdar ni bila ta beseda bolj aktualna!
Spomnimo se na stroge protikoronavirusne ukrepe.
In to pred veliko nočjo v sklicevanju na Mt 18,20:
“Dva sta potrebna za srečanje, da je Bog zraven ...”
Tako najnovejše državne zahteve ne nasprotujejo
svetopisemskemu minimumu verske svobode. Minimalni pogoji za bogoslužje so bili torej
izpolnjeni.

Morda smo v teh tednih na novo odkrili, da med našimi štirimi zidovi lahko ne le skupaj
kuhamo, se igramo, si pripovedujemo zgodbe in gledamo filme, temveč tudi skupaj molimo
in uživamo bližino tega tujega Gosta, ki je takrat, pravi, med nami. Morebiti smo si po
omejitvah pandemijske krize pridobili močnejša spoznanja in izkušnje. Prenosi bogoslužja
v praznih cerkvah v naše hiše ostajajo v spominu, vseeno kako dolgo bodo previdnostni
ukrepi še trajali. Še vedno se ne moremo sproščeno zbirati. Ni nam prijetno obhajati
bogoslužje na razdalji in z maskami. Želimo začutiti, kdaj smo blizu Njega. Vsaj v družinah
so se smeli stiskati pri bogoslužju. Mnogi so se za kuhinjsko mizo ali na kauču v dnevni
sobi zanašali na besedo Vstalega, da se bo kot Tretji ali Četrti neopazno vmešal mednje.

Jezus ima rad majhno število, intimno atmosfero, kamrico prijateljic Marte in Marije,
dve ali tri žene pri grobu, dva emavška učenca na poti ... Jezus hoče bivati pri ljudeh, išče
prenočišče, gre na obiske, skrajša razdalje, da vzpostavi stike, vzame si čas za majhne
skupine. “Cerkev je Kristusova navzočnost”, je dejal D. Bonhoeffer. Jezus ni vezan na
prostor in čas, ni zaseben, ni razreden. Ko se pojavi, razširi naš sedežni krog in nas
obvaruje, da nismo sami s seboj. Vera gre. Vera zahteva konkretne korake.

Majhen kot gorčično zrno je Jezus tukaj, vendar ne pri vsem in pri vsakem, ampak
potem, če njegovo sveto Ime spoštujemo, če ga pogrešamo, če po Njem hrepenimo - tukaj
je tudi za osamljeno osebo, ki nima pri sebi niti partnerja niti sostanovalca.



 Danes je prva nedelja v septembru , zato bo sedaj po maši ofer za vračanje
posojila in za opremljanje našega novega doma, ki končno lahko v celoti služi
svojemu namenu. Že vnaprej iskrena hvala vsem, ki to razumete in tudi
velikodušno podpirate.

 Člani Župnijskega pastoralnega sveta in ključarji imajo jutri, 7.
septembra, takoj po udeležbi pri sv. maši, v novem domu srečanje ,
nakaterem se bomo soočili z izzivi novega pastoralnega leta v spremenjenih
razmerah zaradi COVIDa 19. Lepo vabljeni. Po sklepu slovenskih škofov letos
ne bo volitev novih članov, tako dosedanji člani naprošeni k nadaljevanju
vašega poslanstva v naši župniji.

 Šolsko leto, ki je bilo letos bolj pričakovano, je steklo. Doživeli smo, kaj
pomeni nenadna prekinitev šole in pouk na daljavo ter prekinitev verouka.
Jutri pa začnemo pri nas veroučno šolo. Tudi ta pouk je po svoje zahteven, saj
se od staršev in katehetov pričakuje konkretne zglede, kako vero in verske
resnice živeti v praksi in jih prenesti na otroke. Otroci so zelo kritični
opazovalci verskega življenja pri svojih starših. Opazujejo, kako in koliko
molijo, kakšen je njihov odnos do Cerkve, prazničnih in nedeljskih maš.
Osrečuje jih, če vidijo, da tudi njihovi starši to, kar oni slišijo pri verouku in v
cerkvi, živijo. Otroku in mladostniku je treba pomagati spoznati, da je vera
dobrina za človeka in ne breme, ki se izraža v besedah: moraš k verouku,
moraš k maši, moraš moliti. To pomeni pogreb verovanja. Namesto tega: vesel
bodi, da lahko greš k maši, številni ne morejo; vesel, da lahko moliš, številni
ne morejo, ker ne znajo; vesel, da lahko hodiš k verouku, številni nimajo te
možnosti. Vera kot vrednota prinaša veselje in zadovoljstvo.

 V tem tednu bodo veroučenci v glavnem prejei veroučne knjige in delovne
zvezke. Lahko jih bodo že tudi plačali, skupaj s prispevkom za ogrevanje. Vpis
prvošolcev bo v torek, od 16. do 17. ure. Starši boste dobili prijavnice in vanje
vpisali podatke. Če otrok ni bil krščen v naši župniji, prinesite s seboj izpisek
iz krstne knjige ali družinsko knjižico. Če otrok ni krščen, to ni ovira, da ne bi
obiskoval verouka.
Ponovno objavljamo

URNIK VEROUKA 2020/2021

Ponedeljek: 16.00 - 3. razred (prvoobhajanci)
17.00 - 4. razred

Torek: 16.00 - 1. razred (s. Francka)
16.00 - 7. razred
17.00 - 2. razred (s. Francka)
17.00 - 8. razred (birmanci)

Četrtek: 16.00 - 5. razred
17.00 - 6. razred

Petek: 16.00 - 9. razred (birmanci)

Cenik katekizmov v veroučnem letu 2020/2021

Prvi, drugi in tretji razred - 11 evrov
Četrti, peti, šesti in sedmi razred: knjiga 9 evrov in delovni zvezek 6 evrov
Osmi in deveti razred-birmanci: knjiga PRIDI SVETI DUH 10 evrov
Za prve štiri razrede se zelo priporoča MAVRICA; letna naročina je 40 evrov;
izhaja mesečno in obsega 10 številk.

 V soboto, 19. septembra 2020 bo potekala 39. STIČNA MLADIH, tokrat v
prilagojeni izvedbi na 34 lokacijah po Sloveniji. Srečanje za dekanijo Ljubljana
Vič-Rakovnik bo gostila župnija Vič, od 15.00 do 19. ure v Antonovem domu,
zunaj na ploščadi in v cerkvi. Zaradi vzdrževanja ustreznih korona ukrepov je
letos za vse udeležence obvezna spletna prijava. Prijavnica je dosegljiva do
13. septembra 2020 na stična.net.


