GODOVI

PRAZNIKI

SVETE MAŠE

6. NEDELJA MED LETOM -14. februar 2021
Valentin (Zdravko), duhovnik, mučenec
Ob 8.00: za vse pokojne iz družine Lah in Jager
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 15. 2. 2021
Klavdij, redovnik
Ob 18.30: + Slavko Tancek, 30. dan smrti
Torek: 16. 2. 2021
Julijana Koprska, mučenka - pust
Ob 18.30: + Ciril Gregorič, po namenu vnukinje Tine z družino
Sreda: 17. 2. 2021
PEPELNICA - začetek postnega časa
Ob 18.30: + Jože Jager, mlajši
Četrtek: 18. 2. 2021
Frančišek Regis Clet, duhovnik, mučenec
Ob 18.30: + Štefanija Frkal, obletna
Petek: 19. 2. 2021
Konrad iz Piacenze, spokornik
Ob 18.30: + Andrej Brecelnik, obletna
Sobota: 20. 2. 2021
Jacinta in Frančišek Marto, fatimska pastirčka
Ob 18.30: + Andrej Zrnec, po namenu družine Nebec
1. POSTNA NEDELJA -21. februar 2021
Irena Rimska (Mira), devica
Ob 8.00: + oče Alojz Zupan, 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
TRR NLB: SI56 020580262293859

Župnija
Sv. Simona in Juda Tadeja
Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 14. do 21. februarja 2021

Jezus je “življenje sveta”

Križev pot v postnem času bomo molili vsak petek dvajset minut pred večerno mašo.
Pobožnost križevega pota v naravi zaradi koronavirusa odpade.
V adventni akciji “Otroci vsega sveta za revne otroke” je sodelovalo devet naših
otrok, ki so zbrali 116 evrov. Zahvala je obenem pohvala - tudi njihovim staršem ali
starim staršem, ki ste znali svoje otroke in vnuke spodbuditi k dobrodelnosti.

Seveda velja pravilo razdalje in
obveznost maske, toda obzirnost in
previdnost še nikoli nista pokvarili
dobrega razpoloženja. Tako lahko
pristno veselje koronavirusu tudi v
2021 kaže dolgi nos.
Opozorilni signal: postni čas

S pepelnično sredo stopamo v postni čas na štiridesetdnevno
pot pomnožitve molitve, posta in miloščine oziroma dobrih del, ki
nas vodi v obhajanje velikonočne skrivnosti. Med mašo, ki bo ta
dan ob 18.30 v cerkvi, bomo pristopili k spokornemu obredu
pepeljenja.
Slovenska Karitas zopet vabi, da se 40 dni zdržimo alkoholnih
pijač in s tem izrazimo solidarnost z žrtvami nasilja, nesreč in
bolezni, ki so posledica čezmernega pitja. Privarčevana sredstva in pozornost namenimo
ljudem, ki nas potrebujejo. Na oglasni mizici so na voljo zloženke s pobudo, kako preživeti
postni čas in z molitvijo za vsak dan.
Strogi post je na pepelnično sredo in veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat do sitega
najemo in se zdržimo mesnih jedi. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu.
Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim
delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega
14. leta. Kadar je praznik, cerkveni ali državni, na petek, ali je kakšna slovesnost v družini
(poroka, krst, pogreb), post in zdržek odpadeta.

Predimenzionirano velika roka in vpijoča usta. Jasen
opozorilni signal. Do tukaj in ne dlje. Tukaj preti
nevarnost. Kar na kolodvoru opozarja na nevarnosti, ki
obstajajo, če prečkam tire, velja v prenesenem pomenu
tudi za nevarnosti, pred katerimi tudi jaz - in Vi? - danes
lahko stojiva. Tudi življenjska nevarnost: da izgubim življenje, če se obrnem
od Boga. Toda ali še gledamo na obrnitev od Boga kot na nevarnost?
Če bi mene kdo nagovoril: “Želiš izstopiti iz Cerkve? Se želiš obrniti od
Boga? Boš zatajil svoj krst?” “Ne! Nikoli!” Bi bil moj odgovor jasen in
enoumen?
Toda kot so energični odgovori, tako nedosledno je poznejše ravnanje.
Ali ne sledi enoumnemu pritrjevanju veri včasih dvoumno, nedosledno
ravnanje? Se ne priplazi v vsakdan nekaj, kar ni združljivo s krščansko vero?
Še enkrat poglejte sliko. Vam bije kaj v oči?Enkrat je tabla imela svetlordeč
odsevni krog na robu, od katerega je preostala samo še bledoroza senca. Ali
ni podobno včasih pri nas v vsakodnevnem sivilu? Da se alarmni odsevnik
ne zabliska, kadar se naše govorjenje in ravnanje ne ujema s tem, kar Jezus
od nas pričakuje? Če je moja vera bolj priznavanje ustnic kot dejanje iz
prepričanosti. Če pa smo občutljivi za svoje ravnanje in iskreni, potem se bo
prvotni svetlordeč odsevni krog na tabli zopet zableščal in nas opomnil, da
se oddaljujemo od vere in s tem podajamo v življenjsko nevarnost. V ta
namen lahko služi tudi postni čas.

Danes na Valentinov dan igrajo rože in srca
velikansko vlogo. Podarimo jih ljubljenim!

