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28. NEDELJA MED LETOM - 11. oktober 2020
Sklep tedna za življenje; Janez XXIII., papež
Ob 8.00: za vse pokojne iz družine Berčan

Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 12. 10. 2020
Maksimiljan Celjski, mučenec
Ob 18.30: + Jožefa Jager, po namenu Dragota in Saša Jager z družino
Torek: 13. 10. 2020
Koloman, mučenec
Ob 18.30: za vse pokojne iz družine Grum in v dober namen
Sreda: 14. 10. 2020
Kalist I., papež, mučenec
Ob 7.00: + Ana Černe, po namenu Slavke Petrovič
Četrtek: 15. 10. 2020
Terezija Velika (Avilska), devica, cerkvena učiteljica
Ob 18.30: v zahvalo in v dober namen
Petek: 16. 10. 2020
Marjeta Marija Alakok, devica, redovnica
Ob 18.30: + Ana Miklič, po namenu Tončke Perhal
Sobota: 17. 10. 2020
Ignacij Antiohijski, škof, mučenec
Ob 18.30: + Anton in Frančiška Tancek
29. NEDELJA MED LETOM - 18. oktober 2020
Misijonska nedelja; Luka, evangelist
Ob 8.00: + Dani Zrnec, ob rojstnem dnevu, po namenu Lojzeta Horvat

Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
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Župnija
Sv. Simona in Juda Tadeja

Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 11. do 18. oktobra 2020

Povabljeni /Mt 22,1-14/



 Prihodnjo nedeljo, 18. oktobra, ves katoliški svet praznuje misijonsko
nedeljo, ki nas vernike vabi k skupni molitvi in darovanju za brate in sestre v
Kristusu, ki trpijo pomanjkanje duhovnih in materialnih dobrin. Tudi mi se
bomo vključili v to solidarnostno akcijo tako, da bomo pri obeh mašah v
nabirko oddali svoj dar za misijone. Na mizici za verski tisk si vzemite
Misijonski koledarček. Na razpolago je tudi revija Misijonska obzorja in list
Prijatelj za bolnike.

 V današnjih Oznanilih je napisano Vabilo za sponzorje srečelova na našem
farnem žegnanju. Obhajali ga bomo v nedeljo, 25. oktobra 2020. Slovesno
mašo ob 10. uri bo tokrat vodil letošnji zlatomašnik dr. Alojzij Slavko Snoj . Ta
maša bo ponovitev njegove zlate maše. Dan celodnevnega češčenja Svetega
Rešnjega Telesa in Krvi bo v sredo, 28. oktobra, na god farnih zavetnikov sv.
Simona in Juda Tadeja.

SREČELOV
v župniji LJUBLJANA RUDNIK,

v nedeljo, 25. 10. 2020 po maši ob 10. uri.

Približuje se farno žegnanje, ko bomo obhajali god naših zavetnikov,
apostolov Simona in Juda Tadeja. Kot običajno bo po maši ob 10. uri
potekal srečelov, tokrat za vračilo posojila, ki smo ga morali vzeti za

naš novi pastoralni dom. Tudi ofer bo v ta namen.
Na Vas se obračamo s prošnjo, da bi nam za srečelov podarili kakšno

materialno dobrino, Vaš izdelek, marketinške predmete ali nekaj
podobnega. Dobitke lahko oddate v župnišču do sobote, 24.

oktobra, najkasneje do 8. ure zjutraj.
Z veseljem pa tudi sami pridemo po dobitke.

Če bi želeli podariti denarna sredstva, jih lahko nakažete na
transakcijski račun naše župnije:
TRR NLB: SI56 020580262293859.

Za vsak najmanjši dar se Vam iskreno zahvaljujemo.
Vabimo Vas na naše skupno praznovanje
(v mejah protikoronavirusnih ukrepov).

Bog plačaj za izkazano dobroto.
Člani Župnijskega pastoralnega sveta z župnikom Lojzetom

Poslanica nadškofa msgr. Stanislava Zoreta v podporo
ukrepom za preprečevanje okužb s koronavirusom

Dober dan.
Morda se vam zdi čudno, da vas nagovarjam

z masko na obrazu. Je čudno, če na to
gledamo, kakor smo gledali takrat, ko smo
maske na obrazih videli samo pri ljudeh iz
drugih kultur in drugih okolij. Danes pa v tej
globalni resničnosti koronavirusa maska na
obrazu ni nič čudnega tudi pri nas.

Rad bi se zahvalil vsem tistim, ki z molitvijo in prošnjo k Bogu
podpirate vse tiste, ki so se in se še vedno z vsemi močmi trudijo, da bi
naše življenje v zelo spremenjenih razmerah lahko potekalo kolikor
toliko nemoteno. Večkrat slišimo, da delajo s skrajnimi močmi.
Spoštujmo njihovo delo s tem, da sledimo njihovim navodilom.

Zahvaljujem se vsem vernikom , ki se zavedajo, kako dragoceno je
naše srečevanje pri maši in drugih obredih. Brez te bližine je naše
krščanstvo podhranjeno, do neke mere invalidno. Ker veste, da Cerkev
živi v občestvu, ste sprejeli tudi nošenje maske. Potolažen sem in
pomirjen, ko pridem v različne skupnosti in vidim, da ljudje praktično
sto odstotno upoštevate navodila zdravstvene stroke in politike.

Zelo dobro vem, da nam je maska odveč in pogrešamo čas, ko smo
se lahko srečevali brez nje. Vem, da tudi vi slišite različna mnenja, ki
govorijo o nepotrebnosti maske in vseh drugih ukrepov za omejitev
možnosti okužbe. Bodimo kristjani pri odnosu do vseh teh mnenj med
tistimi, ki upoštevajo razum, znanost in strokovnost - in ta nam pravi,
da je najboljše zaščitno sredstvo maska in razkuževanje. Nevšečnost,
ki nam jo morda povzroča maska, naj bo izraz solidarnosti s tistimi, ki
so zboleli in tistimi, ki se z boleznijo srečujejo pri svojem delu.

Povabim vas, da poživimo in okrepimo molitve in prošnje za vse tiste,
ki se spopadajo z boleznijo. Na poseben način Bogu priporočajmo
bolnike in tiste, ki skrbijo zanje. Ljubeče ga prosimo za vse umrle. Tudi
to oblikuje občestvo med nami.

Hvala Vam, da nosite masko, da upoštevate vse varnostne ukrepe in
na ta način v dejanjih živite ljubezen do bližnjega.

Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas.

To naporno leto je torej preizkus naše odgovornosti drug do
drugega. Znosnejše bo, če se k tej odgovornosti medsebojno
spodbujamo in nanjo opozarjamo.


