
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

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
Ponedeljek: 19. 10. 2020
Pavel od Križa, duhovnik
Ob 14.30: pogrebna maša: + Jožef Štrubelj
Ob 18.30: + Janko in Angelca Petrič, po namenu Marije Dolinšek
Torek: 20. 10. 2020
Irena, mučenka; Božji služabnik Anton Strle, duhovnik
Ob 18.30: + Jure Kupljenik, ob rojstnem dnevu
Sreda: 21. 10. 2020
Uršula, devica, mučenka
Ob 18.30: ob godu žene Urške, za Božje varstvo in blagoslov v družini Berden
Četrtek: 22. 10. 2020
Janez Pavel II., papež
Ob 18.30:  + Alojz Kastelic, 7. dan pogreba

     + Jožefa Jager, po namenu Nebčevih iz Lavrice
Petek: 23. 10. 2020
Janez Kapistran, duhovnik
Ob 18.30: + Alojz Slanc, obletna
Sobota: 24. 10. 2020
Anton Marija Claret, škof, redovni ustanovitelj;
Spomin Marije Pomočnice kristjanov
Ob 18.30: + Ana Miklič, po namenu družine Peček
30. NEDELJA MED LETOM - ŽEGNANJSKA NEDELJA - 25. oktober 2020
Obhajanje godu Simona in Juda Tadeja, zavetnikov rudniške župnije
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00:  + Anton Debevc, obletna in + Lojzka, Franc in Jože Debevc

      + Mari Grabner, + starši Žagar in Darko Jurman

Izdal: Župnijski urad Ljubljana Rudnik Odgovarja: Lojze Zupan, župnik
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Župnija
Sv. Simona in Juda Tadeja

Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 18. do 25. oktobra 2020

Preudarno se je Jezus izvlekel iz afere (Mt
22,15-21). A je kmalu izbruhnila debata: Koliko
pokorščine sme zahtevati država? Pred vsem
takrat, če vlada krivičen režim.
Davčni novec, ki mu ga predstavijo farizeji,

nima velike vrednosti - ustreza dnevnemu plačilu
enega delavca. Toliko pripada rimskemu cesarju,
za to drži glavo na kovancu. Morda Jezus misli,
da se zaradi tega ne izplača sprožiti vstaje in
tvegati telo in dušo. Veliko važnejši so ti, ki so
Božja podoba - mi živi ljudje, neskončno več vredni kot en denarij. Mi
Božje podobe pripadamo Bogu - vedno in tudi takrat, ko smo stari, revni,
invalidni, neproduktivni in v očeh mnogih “brez vrednosti”. Da bi zaščitili
slabotne proti krivičnim režimom so mnogi vseh časov in krajev za to dali
svoje telo in življenje. Duše ne - te ni dobil noben cesar, vseeno ali se zdaj
imenuje Hitler ali Tito ali je veleposestnik v Braziliji. Debate za “obrestni
peni” še ni konec. Vedno znova moramo na novo preveriti, kar smemo
dopustiti in kje moramo v Božjem imenu reči NE. In včasih obstaja potem
tudi za nas, kakor za Jezusa, samo predah do naslednjega izziva.
Jezus ni naiven in kristjani tudi nismo. Da Cerkev potrebuje denar, je

nesporno. Tudi na današnjo misijonsko nedeljo. Vendar gre za mero:
evangelij svari pred pretiranim premoženjem, ki človeka lahko naredi za
obsedenega, nesvobodnega in končno nesrečnega. Kdor visi na
oblazinjenem bančnem računu, mora upoštevati, da Jezus vrednost
premoženja in denarja zmanjša na vrednost kovine in papirja. Dajte
kovino cesarju nazaj! Vendar nič več! Če se vse vrti okoli financ, moramo
vedeti, da ne pripada vse cesarju, finančnemu gospodarstvu - namreč
človeku. Njegova notranjost pripada Bogu, zato “... dajte Bogu kar je
njegovega”. Papež Frančišek želi, da kristjani v tem smislu živimo v svetu
in v povezanosti s stvarstvom pomagamo duhovno in materialno
potrebnim, doma in po svetu. Cerkev, ki ne služi, ne služi ničemur.



 V 73. letu starosti je po težki bolezni v Gospodu zaspal Jožef Štrubelj iz Srednjevaške
ulice 83. Pogreb pokojnika bo jutri, v ponedeljek ob 14.30 na Rudniku in sicer z mašo,
nato pri grobu pogrebno slovo. Naj počiva v miru.

 Danes je misijonska nedelja , Svetovni misijonski dan, ko molimo in zbiramo
materialno pomoč za tako imenovane misijonske dežele, ki jim je treba oznaniti
evangelij odrešenja Jezusa Kristusa in pomagati iz materialne revščine. Ker so že
nastopili novi strožji ukrepi za omejitev širjenja korona virusa, ki so do nadaljnjega
zopet zaprli cerkve in veroučne učilnice, s čimer ste verjetno že seznanjeni, tako ne
bosta maši z navzočnostjo vernikov in tudi ne misijonskih nabirk. Svoj dar pa, ki ste ga
pripravljeni dati v ta namen, lahko prinesete v župnišče in prejmete Misijonski
koledarček. Hvala.

 Glede verouka je tako, da ga do nadaljnjega ne bo. Pri nas verouka na daljavo ne
bomo izvajali. Smatramo, da so vaši otroci in računalniki že itak preobremenjeni. Na
drugi strani pa prosimo starše, da tisto uro, ki ste si jo do zdaj z otrokom vzeli za verouk,
posvetite veri in pogovoru o Bogu in z Njim ob domačem ognjišču. Predlagamo, da vsak
teden vzamete eno lekcijo naprej in na ta način gradite domačo Cerkev. Tukaj bo dovolj
prostora in časa za pogovor o krščanskih vrednotah, za molitev, za novo vrednotenje
maše in občestvenega bogoslužja v cerkvi, za poživitev zaupanja v Boga, saj, kdo nas
lahko sicer reši pandemije in drugega trpljenja, če ne Bog!

 V nedeljo, 25. oktobra, bi v normalnih razmerah obhajali žegnanje, god naših farnih
zavetnikov, apostolov sv. Simona in Juda Tadeja. Med nami bi bil voditelj slovesnosti
zlatomašnik dr. Alojzij Slavko Snoj. Izveden naj bi bil tudi srečelov v korist povračila
posojila za naš novi pastoralni dom. Tudi žegnanjski ofer bi bil v ta namen. Ker žegnanja
v tem smislu ne smemo imeti, predlagamo, da mašo spremljate tako kot ste že vajeni
iz prvega vala korone, svoj dar, ki bi ga namenili za ofer in za srečelov, pa nakažete na
naš transakcijski račun ali ga prinesete v župnišče, kakor nekateri to hvalevredno
prakticirate. Tudi med to “nesrečno pauzo” imejte radi svojo cerkev in župnijo, saj bo
pandemije vendar enkrat konec, in naj vam skrb zanjo ne pojema, saj brez Vaše
materialne podpore dolgoročno ne bo mogla obstajati. To pa bi bilo resnično nehvaležno
do vaših prednikov in neodgovorno do vaših prihodnjih rodov.

 Vse oznanjene maše bom opravljal v cerkvi brez navzočnosti vernikov. Vse
posebnosti iz življenja naše župnije v tem kriznem času bodo objavljene v rednih
Oznanilih, ki jih lahko dobite v župnišču in na naši spletni strani posebej, če bo to
potrebno. Preživljajmo ta čas skupaj tako, da se zanimamo drug za drugega, se
opozarjamo in opogumljamo ter molimo. S prerokom vam kličem: Pogum, moje ljudstvo!
Bog je z nami kot mogočni Rešitelj.

Dragi moji farani,
na tem mestu bi rad z vami delil svojo žalost zaradi smrti
strica Martina Slapšaka, ki je bil moj krušni oče od zgodnjega
otroštva, polnih 62 let. Zahvaljujte se z menoj Bogu in molite,
da najde v Njem večni pokoj in mir srca.

“Tukaj sem, pošlji mene” (Iz 6,8)
/Nekatere misli iz papeževe poslanice za misijonsko nedeljo 2020/

V tem letu, zaznamovanem s trpljenjem in izzivi, ki jih je prinesla
pandemija COVID-19, se misijonska pot Cerkve nadaljuje, razsvetljena z
besedo “Tukaj sem, pošlji mene” (Iz 6,8). To je vedno nov odgovor na
Gospodovo vprašanje: “Koga naj pošljem”? Ta klic izvira iz srca Boga, ki
izziva tako Cerkev kot človeštvo v sedanji svetovni krizi. Resnično smo
prestrašeni, zbegani in boječi. Bolečina in smrt sta nas primorali, da smo
izkusili našo človeško krhkost; po drugi strani pa sta nas spomnili, da v sebi
nosimo tudi neugasljivo željo po življenju in osvoboditvi od zla. V teh
okoliščinah se misijonska poklicanost, da izstopimo iz sebe zaradi ljubezni
do Boga, bližnjega in vsega stvarstva, kaže kot priložnost za deljenje,
služenje in priprošnjo.

Poslanstvo je svoboden in zavesten odgovor na Božji klic. A ta klic
zaznamo samo, če živimo osebni odnos ljubezni z živim Jezusom v njegovi
Cerkvi. Vprašajmo se, ali smo pripravljeni sprejeti navzočnsot Svetega Duha
v svoje življenje, slišati klic k poslanstvu tako v zakonskem življenju, kakor
tudi v duhovništvu, redovništvu, v samskem stanu in seveda v običajnem
vsakodnevnem življenju? Smo pripravljeni biti poslani kamorkoli, da bi
pričevali svojo vero v usmiljenega Boga Očeta, oznanjali evangelij odrešenja
Jezusa Kristusa, delili Božje življenje Svetega Duha in tako gradili Cerkev?
Smo pripravljeni da kot Marija, Jezusova mati, brez zadržkov služimo Božji
volji? Ta notranja razpoložljivost je zelo pomembna, da lahko odgovorimo
Bogu: “Tukaj sem, pošlji mene”.

Razumeti, kaj nam Bog govori v teh časih pandemije, je prav tako izziv za
poslanstvo Cerkve. Bolezen, trpljenje, strah, izoliranost, nas izzivajo.
Revščina tistih, ki umirajo sami, ki so prepuščeni samim sebi, ki izgubijo
službo in plačo, ki nimajo doma in hrane, nas kličejo k odgovoru. Primorani
k ohranjanju fizične distance in k ostajanju doma, smo poklicani, da
ponovono odkrijemo potrebo po družbenih odnosih in tudi po skupnostnem
odnosu z Bogom. Bolj kot to, da se povečata nezaupanje in brezbrižnost, bi
nas to stanje moralo primorati k temu, da smo pozornejši na naš odnos, ki
ga gojimo do drugih. In molitev, s katero se Bog dotika in vzgiba naše srce,
nas odpira potrebam, ki jih imajo naši bratje po ljubezni, dostojanstvu in
svobodi, kot tudi skrbi za vse stvarstvo. Bog nadaljuje z iskanjem, koga naj
pošlje v svet in k ljudem, da bi oznanjal njegovo ljubezen, njegovo odrešenje
od greha in smrti, njegovo osvoboditev od zla.

Praznovanje Svetovnega misijonskega dne pomeni tudi potrditev, kako
so molitev, premišljevanje in materialna pomoč naših darov priložnost za
aktivno sodelovanje v Kristusovem poslanstvu v Njegovi Cerkvi.


