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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
Ponedeljek: 4. 1. 2021
Angela Folinjska, redovnica
Ob 18.30: + Jožef Štrubelj, po namenu Župnijskega pastoralnega sveta
Torek: 5. 1. 2021
Janez Nepomuk Neumann, škof
Ob 18.30: v zahvalo in za Božje varstvo, po namenu Majde
Sreda: 6. 1. 2021
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE - Sveti trije kralji: Gašper, Miha, Boltežar
Ob 10.00: + Jožefa Jager, po namenu družine Marinček
Ob 18.30: v dober namen
Četrtek: 7. 1. 2021
Marija Terezija Haze, redovna ustanoviteljica
Ob 18.30: + Ivan Mikec, po namenu Jožeta Zrnec z družino
Petek: 8. 1. 2021
Severin Noriški, opat
Ob 18.30: + Franc Marinček
Sobota: 9. 1. 2021
Pij IX., papež
Ob 18.30: + Ciril Gregorič, po namenu Žagarjevih
NEDELJA - JEZUSOV KRST - 10. januar 2021
Gregor Niški, škof, cerkveni učitelj
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Arkady Dionisy Popel, obletna

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 3. do 10. januarja 2021

Božja beseda je postala meso

Gospodovo razglašenje



 Danes je prva nedelja v Novem letu , tako bo sedaj po maši ofer za
vračanje našega posojila za novi pastoralni dom. Prejeli boste žepni
Marijanski koledarček. Bog plačaj za Vaš dar, ki ga oddate ali v cerkvi ali
osebno prinesete ali nakažete za župnijski transakcijski račun.

 Verouk se bo pri nas ponovno začel brž ko bodo otroci šli v šolo .
Predvideno je vsaj za prve tri razrede. Takrat naj otroci prinesejo prihranke iz
adventne akcije Za lačne otroke v misijonskih deželah. Upam, da ste nekateri
vzeli Adventni koledar pred novim domom, morda v župnišču ali v cerkvi in
skupaj s starši obračali liste s pobudami za dobrodelno pripravo na Božič, da
ste ga lahko z dobro vestjo praznovali in obdarili Jezuška v ubogih otrocih.

 V sredo je praznik Gospodovega razglašenja ali Sveti trije kralji . Prva maša
bo ob 10. uri in druga ob 18.30. Tako se lažje držimo korona omejitve števila
vernikov v cerkvi glede na njeno velikost. Kakor običajno na ta praznik, tokrat
na žalost ne bomo mogli prisluhniti lepemu petju zbora Češnje.

STATISTIKA VERSKEGA ŽIVLJENJA 2020
v primerjavi z letom 2019

KRSTI
V letu 2020 je bilo krščenih 12 otrok: 10 deklic in 2 dečka. Šest
otrok je prejelo krst v drugih župnijah, v glavnem na Rakovniku.
Za nekaj krstov pa ne vemo, ker nam župniki ne sporočijo.
V letu 2019 je bilo krščeniih 17 otrok.

POROKE
Letos smo imeli v župniji eno poroko, lani nobene. Zopet bi
rad spodbudil neporočene starše in druge pare v naši župniji,
ki imate vse pogoje za cerkveno poroko, da bi na novo
ovrednotili krščanski zakon in se zanj odločili.

POGREBI
V letu 2020 je bilo 27 pogrebov: 16 moških in 11 žensk. 14
pokojnih žal ni prejelo zakramentov za bolne oziroma
umirajoče, ker njihovi domači niso poklicali duhovnika.
Druače je v primeru nenadne ali nepričakovane smrti. Tukaj
vam polagam na srce, da takoj potem, ko nekoga odpeljete
v bolnišnico in je v smrtni nevarnosti, pokličete bolniškega

duhovnika, in če ta ni dosegljiv, domačega. Zadaj na mizici za tisk so tudi
žepni koledarčki s telefonskimi številkami verske oskrbe v bolnišnicah.
V letu 2019 je bilo 16 pogrebov: 8 žensk in 8 moških.

PRVO OBHAJILO
Letos smo imeli 15 prvoobhajancev. Bodočih, ki obiskujejo verouk na
Rudniku, je 11. V letu 2019 je bilo 7 prvoobhajank.

SVETA OBHAJILA
Letos je bilo razdeljenih šest tisoč obhajil. Občutena
posledica korona virusa, saj že od marca zelo malo
vernikov prihaja k maši. Zaradi strogih korona ukrepov
torej, ki jih pri nas vestno upoštevamo, je razumljiv upad obhajil.
V letu 2019 je bilo deset tisoč obhajil.

BIRMA
Birma je pri nas na vsaki dve leti. V letu 2019 je bilo
11 birmancev, v letu 2021 jih bo 20. Birma je
predvidena zadnjo nedeljo v aprilu, to je 25. aprila
ob 10. uri. Birmovalec je ljubljanski pomožni škof dr.
Anton Jamnik. Seveda pa je vse odvisno od
nadaljnjega epidemiološkega stanja in možnosti priprave na prejem tega

zakramenta. Svetega Duha se ne da okrog prinesti! (+ nadškof F. Perko)

GOSPODARSTVO
V letu 2020 smo v novem pastoralnem
domu uredili gornjo dvorano z
ustreznimi sedeži, opremili bivanjsko
sobo ter montirali stalaže v shrambenem
prostoru. Servisirati je bilo potrebno obe
plinski peči v župnišču in cerkvi, kar je
naneslo prek tisoč evrov in še cel kup
neopaznih reči, ki smo jih postorili.
Potem ko se bomo enkrat izvlekli iz dolgov, nas čaka nujna sanacija zvonika
in nova konstrukcija zvonov. Toliko v vednost, saj imate pravico vedeti, kaj
se dela in kam se vlaga denar, vključno v povračilo posojila. Hvala za vse!


