
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

31. NEDELJA MED LETOM - 1. november 2020
VSI SVETI - dan spomina na mrtve - državni praznik
Ob 8.00: + Andrej Pogačnik
Ob 10.00: + Jožefa Jager, po namenu Lojzeta Okorna z družino
Ob 14.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 2. 11. 2020
Spomin vseh vernih rajnih
Ob 8.00: po namenu sv. očeta
Ob 10.00: + Alojzija Fortuna, ob rojstnem dnevu
Ob 18.30: za duše v vicah
Torek: 3. 11. 2020
Viktorin Ptujski, škof, mučenec
Ob 18.30: + Marija Okorn-Adamčeva, po namenu družine Jarc iz Orel
Sreda: 4. 11. 2020
Karel (Drago) Boromejski, škof
Ob 7.00: v zahvalo in za Božje varstvo
Četrtek: 5. 11. 2020
Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika
Ob 18.30: + Andrej Zrnec, 7. dan pogreba
Petek: 6. 11. 2020
Lenart, opat - prvi petek
Ob 18.30: + Ana Miklič, po namenu družine Zver
Sobota: 7. 11. 2020
Engelbert, škof - prva sobota
Ob 18.30: + Rudi Istenič, obletna
32. NEDELJA MED LETOM - ZAHVALNA NEDELJA - 8. november 2020
Gotfrid (Bogomir), škof
Ob 8.00: + župnik Mirko Žerjav
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

Župnija
Sv. Simona in Juda Tadeja

Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 1. do 8. novembra 2020

Factum est



 Jutri se spominjamo VSEH VERNIH RAJNIH . Pri maši prosimo zanje
Božjega usmiljenja, da bi uživali polnost večnega življenja. Vsak duhovnik sme
ta dan darovati tri maše. V naši cerkvi bo prva maša ob 8. uri, druga ob 10. uri
in tretja ob 18.30. Po deseti maši bom pri križu na pokopališču opravil molitve
za rajne in s tega mesta blagoslovil grobove. Kakor določajo korona ukrepi.

 Obiski na prvi petek so dovoljeni, tako bom dopoldne obiskal naše bolnike.
 Prihodnjo nedeljo bomo obhajali ZAHVALNO NEDELJO. Razmišljali bomo

o hvaležnosti in dajali hvalo Bogu, ki vse, kar biva, živi in ohranja, zahvalili se
bomo tudi drug drugemu in materi naravi, saj smo v svojem obstoju usodno
povezani med seboj. Šele hvaležnost naredi življenje bogato in odpre oči za
spoznanje, da pravzaprav neskončno več prejemamo kot dajemo.

M i  i n  S v e t n i k i

Prvega novembra so v središču svetniki. “Vsi
svetniki” se imenuje ta praznik v katoliški Cerkvi.
Obhaja se že od okoli 1300. leta. Tudi
protestanska Cerkev ga pozna. Svetniki torej niso
samo katoliška stvar, čeprav v katoliški Cerkvi
svetniki igrajo večjo vlogo kot v protestanski.

Pa kdo so svetniki? Spontano bi verjetno kar
mnogi rekli: Svetniki, to so posebno pobožni
ljudje, ki nikoli niso naredili nič narobe. To je seveda popoln nesmisel, kajti vsi ljudje delajo
napake. Tudi ti, ki jih danes označujemo kot svete, so v svojem življenju delali napake. Pa
kdo so torej svetniki?

V Novi zavezi, v pismih apostola Pavla, so vsi, ki verujejo v Kristusa, sveti -
potemtakem smo to tudi mi. To je lepa misel. Svetniki smo, ko verujemo v Kristusa in
poskušamo živeti po njegovi volji. Se pravi: ko ljubimo. Boga, soljudi, stvarstvo. Ko to
poskušamo - z vsemi napakami. Kajti svetniki niso brez napak. Svetniki smo, tudi če nam
ne bodo postavili nobenega kipa. Mesta bi bila še zmeraj prosta.

Junaki vsakdana - 
svetniki vsakdana

V času korona-pandemije je njihovo
delo vsem na jeziku. Zavzemanje
“junakov vsakdana”: zdravstvenih
delavcev v bolnišnicah in domovih
starostnikov, vzgojiteljev in učiteljev,

duhovnikov, državnih voditeljev, prodajalcev, voznikov avtobusov, vlakov,
tovornjakov, ... To so “svetniki vsakdana”. Oči imajo odprte, poslušajo,
skrbijo, ... da lahko navkljub koroni naprej živimo, še vedno dobro.

Je lahko kdaj pre-pozno?

Bog nikogar ne pusti samega

V času korona-pandemije obstaja žal tudi
to: osamljeno trpljenje, umiranje, žalovanje -
ni vedno tukaj roke, ki tolaži; ne ušesa, ki
posluša; ne ust, ki izgovarjajo pogum.

Prislijeni smo držati razdaljo - tudi od
trpljenja in umiranja. In nekateri se morda
prestrašeni sprašujejo: Zakaj Bog to
dopušča? Ali je tudi nas pustil same?

Lahko smo prepričani, da ne. Ne vemo, zakaj se mora vse to dogajati, toda
zaupamo, da je Bog oko, uho in usta in nikogar ne pusti samega - ne v
trpljenju in čisto gotovo ne v umiranju.

Upam si žalovati. Ne sramujem se solz.
Znamenje ljubezni so.

Upam si žalovati, kajti vsaka izjokana
solza olajša žalovanje.

Upam si žalovati in tudi sočustvovati,
kajti to pomeni: ljubiti.


