
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

NEDELJA - SVETA DRUŽINA - 27. december 2020
Janez, apostol, evangelist
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Ljudmila Božič, obletna
Ponedeljek: 28. 12. 2020
Nedolžni otroci, mučenci
Ob 18.30: + Jožef Štrubelj, po namenu sina Romana z družino
Torek: 29. 12. 2020
Tomaž Becket, škof, mučenec
Ob 18.30: + Jernej Jenko, obletna
Sreda: 30. 12. 2020
Feliks I., papež
Ob 7.00: + stric Martin Slapšak, po namenu Žps Rudnik
Četrtek: 31. 12. 2020
Silvester (Silvo), papež
Ob 18.30: + Frančiška Jamnik, po namenu Bertoncelj
Petek: 1. januar 2021
MARIJA, SVETA BOŽJA MATI - NOVO LETO - DAN MIRU, državni praznik
Ob 8.00: + Andrej Zrnec, po namenu družine Dolinšek
Ob 10.00: + Ivanka Belak, po namenu Tine in Andreja Mavec z družino
Sobota: 2. 1. 2021
Bazilij Veliki in Gregor Nacianški, škofa, cerkvena učitelja
Ob 18.30: + Francka in Anton Tancek
2. NEDELJA PO BOŽIČU - 3. januar 2021
Presveto Jezusovo ime
Ob 8.00: + Jožefa in Ladislav Dovč, obletna
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
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Žu pnija
Sv. Simona in Juda Tadeja

Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 27. 12. 2020 do 3. 1. 2021

Sveta Družina=pobožna družina?



 V četrtek je zadnji dan leta 2020. Pri večerni maši v
cerkvi se bomo Bogu zahvalili za vse prejete milosti. Z
njegovim blagoslovom bomo vstopili v Novo leto 2021.

 V petek je Novo leto. To je praznik Božje Matere Marije
in Svetovni dan miru. Sveta maša bo ob 8. in 10. uri . Z
Bogom bomo začeli Novo leto, ker od Njega pričakujemo
zdravje, mir, blaginjo in srečo: zase, za vse ljudi, za vse stvarstvo, da bosta v
našem skupnem domu vladala sožitje in varnost, življenje, ki uspeva in
osrečuje. Ker je prvi petek Novo leto, bom naše bolnike na domovih obhajal
naslednji teden, 8. januarja.

 Prihodnja nedelja je prva v mesecu januarju , zato bodo vaši darovi
namenjeni za vračanje posojila. Bog plačaj.

Pod tvoje varstvo pribežimo ...

Če bi ravnokar minula noč bila lani, bi si pirotehnika dala
duška, pokalo bi, cingljali bi kozarci s šampanjcem. Med
bučno glasbo in ognjemeti bi se množice poslovile od starega
leta in začele novo leto. Vsakdo hoče biti zraven in odštevati
sekunde, ko odbije novo leto. Potem pokajo zamaški, zvonijo
zvonovi, padajo si v objem, voščijo si vse dobro, zdravje,
uspeh, varno vožnjo, mir, skratka Srečno novo leto!

To velja tako za nekristjani kot kristjane. Čeprav se za
kristjane pravzaprav ne dogaja nič posebnega. Kakor vsi drugi morajo obesiti nov koledar,
toda cerkveno leto, novo, se je že začelo na 1. advent! Oh ja! Novo leto je vendar tako
očarljivo! Z njim povezujemo toliko upov in dobrih sklepov. Toda tudi bojazni, skrbi, slabih
slutenj, strahov in veliko vprašanj: Ali bomo drugo leto na ta dan še živi? Bomo prišli dobro
skozi? Kako bo s službo, partnerstvom, financami, z zdravjem in mnogim drugim? Kako
krhko je vse in kako nepričakovano se lahko nekaj pojavi, nam je pokazal korona virus.
Lastne usode pač nimamo v svojih rokah!

Od davnaj so ljudje občutili takšno napetost - in morda bi ravno zato radi za par ur to
pozabili ter razposajeno praznovali, preden nas ta razpetost zopet ne ujame - kakor
nekatere maček na novoletno jutro.

“Bo boljše, bo slabše? - se sprašujemo vsako leto. Bodimo pošteni: življenje je vedno
smrtno nevarno”. To so besede nemškega satirika Ericha Kästnerja. In se prilegajo
današnjemu dnevu. Januar ima ime po rimskem bogu z dvema obrazoma: eden gleda
naprej, drugi nazaj. Janus je njegovo ime. Bedel je nad “ianua”, nad vrati, ki so hkrati vhod
in izhod. Kaj se lahko od njega naučimo?

Prvič: Vse ima vsaj enega protiigralca. Dobro je, če s tem računamo. Samo tako lahko
ostanemo zdravi in trdni. Razpetost med protislovje naših čustev in izkušenj je
pomembna, za nas kot posameznike, za kulturo, družbo in politiko, da bi mogla še naprej
obstajati in uspevati večglasna in strpna demokracija. To velja tudi za Cerkev! Če to ne
deluje, rastejo vse mogoči -izmi kakor gobe po dežju. Da imenujemo samo populizem,
fundamentalizem ali ekstremizem.

Drugič: Janus ima vedno obojestransko smer gledanja, nazaj in naprej. “Življenje
lahko živimo samo naprej in ga razumemo nazaj” - moramo dati prav danskemu filozofu
in teologu Kierkegaardu! Šele pogled naprej nas lahko pripelje do jasnega uvida, če pri
tem ne izgubimo preteklega izpred oči. Ravno tako kakor pri vožnji z avtom. Kdor
prehiteva, mora pozorno gledati v vzvratno ogledalo, sicer lahko pošteno trešči. In hitreje
ko nekdo drvi naprej, pogosteje mora spremljati to spremembo perspektive. 

Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja Porodnica ...” Naivno bi bilo misliti, in bilo
bi v nasprotju z našo izkušnjo stvarnosti, da se bo po tej molitvi nad nami razprostrl
zaslon in nas obvaroval pred vsem hudim. 

Marija v evangeliju, preden naredi naslednji korak, da gre v Jeruzalem in daruje
Jezusa v templju, “ohrani vse, kar se je zgodilo, v svojem srcu in o tem premišljuje”.

Premišljevati o preteklem in iti naprej: za to gre. Če bomo v novem letu v tem
uspevali, z Božjo pomočjo, bomo izkusili, kaj pomeni biti blagoslovljen.

V tem smislu Blagoslovljeno novo leto pod Božjim in Marijinim varstvom.

Kultura skrbi kot pot miru


