
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

4. ADVENTNA NEDELJA - 20. december 2020
Vincencij Romano, duhovnik
Ob 8.00: za pokojne starše od Marije Ahlin
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 21. 12. 2020
Peter Kanizij, duhovnik, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Ana Černe, po namenu družine Alojza Bregar iz Šmarja
Torek: 22. 12. 2020
Frančiška Cabrini, redovna ustanoviteljica
Ob 18.30: + Marija Okron-Adamčeva, po namenu družine Berden
Sreda: 23. 12. 2020
Janez Kancij, duhovnik
Ob 7.00: + starši in brat Zidar
Četrtek: 24. 12. 2020
Adam in Eva, prastarši; Sveti večer
Ob 18.30: + Stane in Metka Jamnik ter + Andrej Brecelnik
Petek: 25. 12. 2020
BOŽIČ - GOSPODOVO ROJSTVO
Ob 8.00: + starši Štefanija in Mihael Frkal ter Luciano Pasutto
Ob 10.00: za pokojne Kupljenikove
Sobota: 26. 12. 2020
Štefan, diakon, prvi mučenec; Dan samostojnosti, državni praznik
Ob 8.00: + Frančiška Kastelic, obletna
Ob 10.00: + Leopoldina Koprek, 30. dan smrti
NEDELJA -  SVETA DRUŽINA - 27. december 2020
Janez, apostol, evangelist
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Ljudmila Božič, obletna

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 20. do 27. decembra 2020

Pri Bogu ni nič nemogoče

Božja vsemogočnost je jedro vsakega upanja v
Boga, včasih pa je tudi skala, ob katero se vera
spotakne. Če je Bog vsemogočen, sprašujejo
mnogi, zakaj potem to dopusti - ali tega ne
prepreči? V tem iztekajočem se korona letu
imamo veliko razlogov za to vprašanje.
Božja vsemogočnost je vprašanje vere, upanja in
razmišljanja. V evangeliju (Lk 1,26-38) jo izrazi angel. In Marija odgovori kakor
bo odgovoril Jezus v vrtu Getsemani: Zgôdi se. Uklonita se Vsemogočnosti.
To je največja resnost in blaženost adventnega sporočila: Bog stoji pred vrati,
živi v podobi človeka Jezusa med nami, boš mu vrata zaprl/a ali odprl/a? Se
bom uklonil/a Božji vsemogočnosti?

Jedrska energija učlovečenja

Kar svet v notranjosti drži skupaj, ni globalizacija
tehnologije in gospodarske moči, storilnosti in
učinkovitosti, udobja in povezovanja ljudi; to je
globalizacija ljubezni, ki jo je Bog sam v svojem
učlovečenju na Božič pognal v obtok. Ta ljubezen je
jedrska energija, ki poganja in ohranja življenje tega
sveta, ki nas vedno znova razsvetljuje z Duhom

upanja, ko vse ogroža sebičnost in sovraštvo, katastrofe in vojne - in covid-19.



Pri prižiganju četrte sveče
Četrta sveča, ali ni že odveč? Tako svetlo je že, da se zdi, več
svetlobe ne potrebujemo.
Toda Božja svetloba prekipeva, preplavlja vse življenje.
Pronica v vse temne pore našega življenja.
Molitev:
Dobri Bog, le še kratek čas nas loči od velikega praznika, ko obhajamo prihod
tvojega Sina. On je prišel k nam, da bi razsvetlil našo temo.
Pomagaj nam nositi tvojo luč v svet vse dni življenja. Blagoslovi in opogumi nas,
da bomo tudi druge spodbujali k zaupanju vate. Amen.

 Kot ste že obveščeni, so od sobote (19. 12.) zopet dovoljene maše s
prisotnostjo vernikov. Obvezno je nošenje mask, razdalja 1.5m, razen če gre
za osebe iz skupnega gospodinjstva, razkuževanje rok ob vstopu in izstopu
iz verskih objektov, obhajilo na roko. Glede polnočnice še ni odločeno. Sicer
pa zasledujte poročila na Radio Ognjišče, njegovo spletno stran in
Nadškofije Ljubljana.

 V četrtek je sveti večer. Zopet povabljeni, da svoje domove,
hleve, delavnice in okolico blagoslovite in pokropite, in prosite, da
vam Bog nakoni mir in zdravje. Naj vam pri tem sveti luč iz
Betlehema, ki ima sporočilo: Prižgimo bližino! Zaradi zunanjih
korona okoliščin se boste člani družine lažje zbrali k skupni pripravi jaslic,
božičnega drevesa, božične večerje in se odpravili k maši ta večer ob 18.30
in na božični dan ob 8. ali ob 10. uri. Dragi družinski očetje in matere,
poskrbite, da bodo vaši domovi in srca vaših družinskih članov postali
prebivališče Boga. Pri blagoslovu v družini se lahko poslužite posebne
podobice, ki je na mizici za tisk.

 Na božični dan vabljeni k praznični maši ob 8. ali ob 10. uri.
 Božične maše bodo z ljudskim petjem . Običajnih

spremljevalnih prireditev, kot petja otroškega zbora, odraslega
pred polnočnico, blagoslova konj na sv. Štefana in božičnega koncerta naših
zborov seveda ne sme biti zaradi korona ukrepov.

 V soboto, 26. 12. praznujemo sv. Štefana,  prvega mučenca, in Dan
slovenske samostojnosti in enotnosti . Bodimo ponosni na svojo odločitev in
do nje odgovorni, molimo za našo državo in podpirajmo njeno vlado,
izobesimo zastavo. Povabljeni k maši ob 8. ali ob 10. uri. Pri obeh mašah bo
blagoslov soli . Blagoslovljeno sol pomešamo v hrano za ljudi in živali,
potresemo jo na njive in vrtove, uporabimo jo za kropljenje pokojnih.

 God apostola Janeza, 27. 12. letos pade na nedeljo sv. Družine. Pri maši
bo blagoslov otrok, ki jih bo dosegel kjer koli - po veri njihovih staršev. Tudi
blagoslov vina bo, saj ga Sveto pismo priporoča, da nam razveseli srce,
okrepi zdravje in naredi praznično življenje.

 Našim veroučencem sporočamo , da ko bodo v novem letu, upajmo, zopet
v šoli, pridejo tudi k verouku. V teh dneh pa naj le veselo praznujejo.

 Na razpolago je Marijanski koledar.

Ko rečemo: Božič je, potem rečemo: Bog je izgovoril v
svet svojo zadnjo, svojo najglobljo, svojo najlepšo
Besedo, ki je postala meso. In ta Beseda nam hoče
povedati to: Ljubim tebe in ljubim svet.

Petek, 25. december - petek za prihodnost.
Bog je postal človek za celotno stvarstvo. Za ljudi,
živali in rastline. To je resnica o Otroku, ki leži na
slami med volom in oslom. Beseda je postala meso,
se to pravi v Janezovem evangeliju. Beseda
Stvarnika, ki je vse priklical v življenje.

Bog ne ohranja razdalje. On išče dotik in v
svojem učlovečenju tvega vse.
Postane človek v vsej ogroženosti in krhkosti.
Da bi v teh prazničnih dnevih občutili
Njegov dotik in njegovo bližino - in tudi
mojo, Vam vošči vaš župnik Lojze Zupan.

Ali lahko kljub vsem tem turbolencam, ki smo jim priča, z
upanjem gledamo v prihodnost?

V tem času neprostovoljne karantene se v zavetju svojega doma
spočijmo od vsega balasta veselega decembra, božičnega sejma,
tudi od TV-zaslonov, prižgimo si kakšno svečko in recimo sebi,
drugim in Bogu: “Hvala, ker živim, in to na tako lepem koncu

sveta, hvala, ker imamo svojo državo, in hvala, ker je okrog mene več dobrih kot slabih
ljudi”. 30. let pozneje še vedno govorimo o mladi demokraciji, ki jo notranji tokovi
občasno premetavajo. Kot da bi nekateri pozabili, za kaj in proti čemu smo se bojevali.
Le več Slovenije je treba vnesti v srca. Le eno domovino imamo. Bog živi Slovenijo!


