
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

2. ADVENTNA NEDELJA - 6. december 2020
Nikolaj (Miklavž), škof
Ob 8.00: + Rudolf Vončina, obletna
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 7. 12. 2020
Ambrozij (Ambrož), škof, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Marija Okorn-Adamčeva, obletna
Torek: 8. 12. 2020
Brezmadežno spočetje Device Marije
Ob 10.00: + Marija Okorn-Mlakarjeva, ob r. d. in godu, po namenu Matjaža
Ob 18.30: + starši Alojz in Marija Slanc
Sreda: 9. 12. 2020
Valerija, mučenka
Ob 7.00: + Jožefa Jager, po namenu Matica Mlakar z družino
Četrtek: 10. 12. 2020
Loretska Mati Božja
Ob 18.30: + Ana Černe, obletna in pokojni starši Černe
Petek: 11. 12. 2020
Damaz I., papež
Ob 18.30: + Jože Kraškovic in + Golobovi
Sobota: 12. 12. 2020
Devica Marija iz Guadalupe
Ob 18.30: + Janez Nebec, obletna
3. ADVENTNA NEDELJA - 13. december 2020
Lucija, devica, mučenka
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Marjan Zrimšek, obletna in + starši Zrimšek

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

Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 6. do 13. decembra 2020

Iti tja, kjer boli

Sv. Miklavž je bil vedno tam,
kjer so ljudje trpeli. Danes bi
bil ob postelji bolnika s
korona virusom, na cestah
razrušene Sirije, pri revni
družini ali v begunskem
čolnu.
Miklavž je slišal adventni klic
Janeza Krstnika, naj
pripravlja pot Gospodu (Mr
1,1-8). Kajti Gospod prihaja
tja, kjer boli. Od takrat do
danes velja njegova beseda:
Kar ste storili kateremu izmed
teh ..., ste meni storili.

Nikolaj- Miklavž
Njegovo ime je sestavljeno iz
dveh grških besed: nike in laos, zmaga ljudstva, lahko se reče tudi: zmaga
človeka. Zato gre Bogu: ljudje naj bi bili “zmagovalci”, naj bi bili srečni.
Zaradi tega kliče ljudi, kliče nas, kakor svetega Miklavža, da v njihovo
življenje prinesemo svetlobo. Majhna darila na Miklavžev dan nas hočejo
spomniti na to, da nam je življenje lepo in dobro - da pomagamo pri
razdeljevanju, da bi čim več ljudem šlo dobro, da jim dajemo občutiti, da
jim želimo - delamo dobro - ker je Bog do nas dober.
Molitev:
Dobri Bog, hvala ti za sv. Miklavža. Po njem nam daješ pogum, da tvojo
ljubezen sprejemamo in velikodušno razdeljujemo.
Spremljaj in varuj nas na naši poti in naj bo Božič v naših srcih. Amen.



V torek, 8. decembra, je slovesni praznik brezmadežnega
spočetja Device Marije. Maši bosta dopoldne ob 10. uri in zvečer
ob 18.30.

V letošnjih adventnih dnevih, ko se zaradi korona virusa ne
morete udeleževati bogoslužja v cerkvi, vam lahko Marija
romarica pomaga pri poglobljeni adventni pripravi na praznovanje
božičnih skrivnosti. Poizkusite v njeni navzočnosti v vaši družini preživeti kakšen adventni
večer v molitvi, ob branju Svetega pisma, v spominjanju in obujanju našega slovenskega
prazničnega izročila. To je najučinkovitejši način, na katerega lahko svoje otroke uvajate
v obhajanje bogoslužnega leta. Marija romarica čaka na vas v župnišču oziroma v cerkvi
ali zimski kapeli. Našim otrokom, ki zdaj ne morejo k verouku, so še na razpolago
Adventni koledarji, in sicer na stolu pred našim novim domom, v cerkvi in v župnišču.
Adventna misel naj oblikuje vaš vsakdan in vas spodbudi k predlaganemu dobremu delu.
Dobro delo bo tudi šparovček, ki ga izdelajte in vanj shranjujte svoje prispevke za lačne
otroke v misijonskih deželah. Morda bi se lahko odpovedali kakšnemu priboljšku,
priboljšku torej, za nujni kos kruha ali skledo riža otroku, ki bi drugače stradal ali od lakote
umrl. Ta zavest vas more osrečiti bolj kot vse, kar bi vam starši na vašo željo kupili, a
tistega nujno ne potrebujete. Kakor sv. Miklavž, ki vam bo danes gotovo kaj prinesel,
bodite občutljivi za potrebe drugih in radi delite. Bodite hvaležni in velikodušni, pa boste
zadovoljni in srečni, še več, eno malo sveti. Poleg župnika bi vam verjetno tudi Miklavž
priporočil, da v tej korona-veroučni pavzi sami delate naloge, z enako odgovornostjo
kakor šolo na daljavo. Birmanci, pozor! Zadnjo nedeljo aprila 2021 naj bi šli k birmi.
Priprava leži zdaj toliko bolj na vaši in vaših staršev osebni zavzetosti, da bi rasli v milosti
in vednosti. Župnikova pomoč vam je vedno na voljo, po telefonu ali spletu.

Na tem mestu bi se rad iz srca zahvalil vsakemu od vas, ki prinašate svoje darove za
odplačevanje posojila, ali osebno v župnišče ali ga nakažete na župnijski transakcijski
račun. Prav tako se zahvaljujem, da znate biti pozorni tudi do mene osebno in me
razveselite s svojimi dobrotami. Resnično, občutim vašo ljubečo povezanost z župnijo. In
komaj čakam tisti veseli čas, ko se bomo lahko zopet srečevali na tem našem rudniškem
svetem kraju kot poprej. Molite z menoj za to in upajte!

Pri prižiganju druge sveče

Vidijo me! Ne gredo vsi enostavno mimo mene - kakor na
železniški postaji ali pri nakupovanju. So ljudje, ki se
razveselijo, ko me vidijo. Gotovo pa je:
Bog me ne spregleda!
Molitev:
Dobri Bog, ti me vidiš, daj mi ugled. Ti me nikoli ne izgubiš iz oči. In kadar se ne
morem prenašati, me ti gledaš poln ljubezni.
Naj sveti tvoja luč v naši temi. Spremljaj nas vse v tem drugem adventnem tednu.


