
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

25. NEDELJA MED LETOM - 20. september 2020
Nedelja svetniških kandidatov
Andrej Kim Tae-gon, duhovnik in drugi korejski mučenci
Ob 8.00: vsi pokojni iz družine Vidic, Mežnar in Gnidovec
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 21. 9. 2020
Matej (Matevž), evangelist, apostol
Ob 18.30: v dober namen
Torek: 22. 9. 2020
Mavricij, mučenec
Ob 18.30: + Veronika Dremelj, 30. dan po smrti
Sreda: 23. 9. 2020
Pij iz Pietrelcine, redovnik, spovednik
Ob 7.00: v dober namen
Četrtek: 24. 9. 2020
Anton Martin Slomšek, škof; Marija, rešiteljica jetnikov

         spomin Marije Pomočnice kristjanov
Ob 18.30: + Janez Peček
Petek: 25. 9. 2020
Firmin, škof, mučenec
Ob 18.30: + Jožefa Jager, 30. dan smrti
Sobota: 26. 9. 2020
Kozma in Damijan, mučenca
Ob 18.30: + Franc Marinček, 30. obletna smrti
26. NEDELJA MED LETOM - 27. september 2020
Slomškova nedelja - ekumenski dan
Vincencij Pavelski, duhovnik, ustanovitelj lazaristov
Ob 8.00: v čast Materi Božji za srečo, Božje varstvo in blagoslov v družini
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
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Župnija
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Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 20. do 27. septembra 2020

Božji pravičnosti je ime MILOST



 Današnja nabirka je za Zavod sv. Stanislava. V imenu ljubljanske nadškofije Bog
plačaj za vaše darove, namenjene tej ustanovi za vzgojo in izobrazbo mladega
slovenskega rodu.

 Danes je nedelja svetniških kandidatov. Za ljubljansko nadškofijo so: prof. Anton
Strle, škof Janez Frančišek Gnidovec, škof Friderik Baraga, nadškof Anton Vovk, duhovnik
Andrej Majcen. Spominjanje teh Božjih služabnikov bo v uršulinski cerkvi Svete Trojice v
Ljubljani. Ob 16. uri bo v cerkvi molitvena ura. Sledilo bo somaševanje, ki mu bo
predsedoval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Po končani sveti maši bo v
cerkvi še kratka predstavitev beatifikacijskih postopkov. 
“Svetnikov ne delajo postulatorji, ne delajo jih v Rimu na Kongregaciji za zadeve svetnikov.
Svetnike dela Božje ljudstvo s tem, da se jim priporoča, ker prepoznava njihovo svetost
in veruje vanje”, spodbuja nadškof Zore.

 Po dogovoru z magistrom Marjanom Lamovškom, ravnateljem rakovniške salezijanske
skupnosti, bo letos on prihajal za mladinski verouk na Rudniku. Prvo srečanje bo v
petek, 25. septembra ob 19. uri, torej takoj po večerni maši. Lepo vabljeni vsi dozdajšnji
mladinci, kakor tudi vsi, ki ste letos zaključili deveti razred. Dragi mladi, pošolski verouk
in mladinska skupina vam je lahko velika pomoč in opora pri vašem napredovanju v
slovenski vernosti in poštenosti, da boste zmogli hoditi po tej poti v srečno življenje.

 V petek, 25. septembra bo po daljšem premoru zaradi koronavirusa spet srečanje za
zakonsko skupino ob 20. uri v župnišču. Prav lepo vabljeni, da se vztrajnim pridružite
novi pari in se vrnete pari, ki ste že bili v tej skupini.

 Še vedno je na razpolago Vincencijev koledar iz družbe Lazaristov in ga prodajajo
prostovoljci Vincencijeve zveze dobrote. Z nakupom koledarja po 10 evrov boste prispevali
za pomoč brezdomcem oziroma za nakup stanovanj revnejšim družinam. Hvala.

Še znamo zreti lepoto narave in človeka?

“Pandemija nas uči skrbeti za drugega, pa tudi za
naš skupni dom”, zatrjuje papež Frančišek. Šele ko
se naučimo zreti, kontemplirati, bomo v drugih in v
naravi odkrili veliko več od njihove uporabne
vrednosti. “Odkrili bomo stvari, ki jih je vanje in v
naravo položil Bog”. Kdor izkorišča naravo, bo izkoriščal tudi ljudi in kdor ne
zna zreti lepote narave, tudi ne bo videl lepote človeka. Kaj bomo prenesli
našim otrokom in vnukom, če bomo uničili našo zemljo?

Brez zrenja in motrenja človek postane absolutni gospodar, ki lahko zemljo
izkorišča vse do njenega uničenja. Rešitev papež vidi v skrbi za skupni dom,
še posebej za najbolj ranljive in uboge, ter v učenju zrenja.

“Kdor zna zreti, si bo bolj prizadeval za spremembo tega, kar povzroča
škodo zdravju. Zavzel se bo za vzgojo za nove navade proizvodnje in
potrošnje. Prispeval bo k razvoju nove oblike ekonomije, ki bo zagotovila
spoštovanje skupnega doma”, še uči papež. Poslušajmo ga!

Po poklicu pozorni

“Zahvalni policijski dan” se
je najprej začel v Ameriki, tudi v
Nemčiji ga obhajajo na tretjo
soboto v septembru. Kjer se
veliko razpravlja o policiji,
zahvala ne sme izostati. V smislu
današanjega evangelija (Mt 20,1-16) jih je Bog sam najel za to službo naše
varnosti.

Nihče ni popoln. Tudi policija ne. Niti Cerkve. Kjer ljudje delajo, prihaja
do zamud, pozab in napak. Tudi do hudih napak. Včasih s slabim namenom.

Vse to pa še zdaleč ne sme biti razlog za obmetavanje policistov in
policistk s steklenicami ali kamenjem, s psovkami ali pljunki. Nasprotno. Saj
se mnogi počutijo boljše, če so v bližini teh varuhov in varuhinj. In nekateri
med njimi se jim približajo in priznajo: Hvaležen, hvaležna sem Vam, da ste
tukaj. In mislijo iskreno. V javnih prostorih in na velikih prireditvah se
mnogi počutijo bolj varne, če so tam ti možje in žene, ki so po poklicu
pozorni na to, da se po možnosti ne bi zgodilo nič hudega.

Lepo bi bilo, če bi ti čuvaji in čuvajke slišali, da o njih ne samo burno
razpravljajo, ampak se jim tudi zahvaljujejo. Tako je bil določen “Zahvalni
policijski dan”. Že pred leti v Ameriki, kjer se v zadnjih tednih, poslušamo,
veliko govori o policiji. To je dan, ko morda stopimo na policijsko postajo in
rečemo “Hvala”. Ali nagovorimo policista ali policistko in rečemo: “Hvala, da
ste tukaj”. Bi morda storili tako na tretjo septembrsko soboto?

Preprosto tako je: z zahvalo se dlje pride kot z zmerjanjem. Kajti tudi ti,
ki udrihajo po njih ali se zabavljajo čež nje, hitro pokličejo policijo, kadar se
bojijo ali čutijo ogrožene. 

Policisti in policistke ščitijo ljudi, živali, premoženje. Čeravno vsi med
njimi ne delajo po vseh pravilih, so tukaj, da nas varujejo. In morajo pogosto
doživljati hude reči v temnih kotih mest in podeželja. Njihova služba gotovo
ni lahka, ko morajo na odprtih cestah razpravljati s pijanci ali z odvisniki
drog. Gledajo kri, poslušajo jok, krike na pomoč. Včasih rešijo tudi življenja:
iz vode, ognja, ruševin, razbitin, če lahko pravočasno pridrvijo in ukrepajo.

Zaradi tega zaslužijo našo hvaležnost. Policisti so po pokicu pozorni. Za
našo srečo. Njihovo delo je kakor bogoslužje. Zelo pogosto nosijo bremena
drugih; stojijo ob strani tem, ki imajo bolečine ali so zmedeni in zbegani.
Včasih obvarujejo otroke in starostnike pred najhujšim. Lahko bi se jim z
lahkim srcem zahvalili!

Komur se enkrat zahvalimo, ta postane pogosto še bolj pozoren.


