
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

17. NEDELJA MED LETOM - 25. julij 2021
Krištofova nedelja; Jakob starejši, apostol
Ob 8.00: + starši Dolinšek iz Orel

Ob 10.0: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 26. 7. 2021
Joahim in Ana, starši Device Marije
Ob 18.30: + Dani Zrnec, ob godu, po namenu Lojzeta Horvata
Torek: 27. 7. 2021
Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda
Ob 18.30: + Ana, Franc in starši Černe
Sreda: 28. 7. 2021
Viktor (Zmago) I., papež
Ob 7.00: za vse + iz družine Hribar in Mlakar
Četrtek: 29. 7. 2021
Marta, Lazarjeva sestra
Ob 18.30: + Igor Zvoljenk, 30. Dan smrti
Petek: 30. 7. 2021
Peter Krizolog, škof, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Slavko Tancek, po namenu brata Janeza
Sobota: 31. 7. 2021
Ignacij Lojolski, duhovnik, ustanovitelj jezuitov
Ob 18.30: + Franc Habič in + starši Habič
18. NEDELJA MED LETOM - 1. avgust 2021
Alfonz Marija Ligvorij, škof, cerkveni učitelj
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane

Ob 10.00: + Martina in Anton Bajuk
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Župnija
Sv. Simona in Juda Tadeja

Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 18. 7. do 1. 8. 2021

JEZUS PRIVOŠČI POČITEK
/16. Nedelja med letom - Mr 30-34/

“Gospod župnik, mi nimamo časa iti k maši; pospravljamo, peremo;
moram se naspati, se učiti; spraviti košnjo ali žetev; moram biti z otroci;
skupaj radi kam gremo; ves dan imam stresen, potem pa naj grem še v
cerkev; da na dopustu berem Sveto pismo in grem k maši ... “ Tako
govorijo otroci in odrasli. In dajejo vtis, da je vse, kar je povezano z
Bogom, z nedeljskim bogoslužjem in molitvijo, stres, dolgčas, napor.

Ko vidimo, koliko je Jezus pomenil ljudem svojega časa, kaj so pri
njem iskali in našli, se vprašajmo: Kje pa jaz iščem usmeritev mojega življenja, smisel in oporo?
Kaj mi lahko Jezus da? Kdaj in kam se podam na pot, da bi ga poiskal? In če še jesti ne utegnem
in se naspati, če nimam časa za odnose in molitev, če ne najdem prostora za živlejnje in lepe
stvari, ali ni ta stres “doma narejen”; ali si nisem sam napolnil koledarja? In zakaj?

SOČUTJE V DEJANJU
/17. Nedelja med letom - Jn 6,1-15/

“V vsem je nekaj premalo, da bi človek v tem našel svojo resnično
izpolnitev”, je nekoč smiselno dejal riuski pisatelj Lev Tolstoj. Ljudje
imamo svoje meje in le pogojéno možnost, da odgovorimo na izzive
življenja.

Tudi apostoli v evangeliju (Jn 6,1-15) niso računali s čudežem.
Kupiti in deliti sámo na sebi še ni dovolj: “A kaj je to za toliko ljudi?”
Kjer apostoli dvomijo, tam Jezus zaupa in s pomnožitvijo kruha in rib

pokaže, kaj pomeni dejansko računati z Bogom: “Vsi so se najedli in še je ostalo”. Ni odločilno,
koliko imamo in dajemo, ampak zaupanje, da Bog lahko iz malega naredi veliko in dovolj.

Pripravljenost deliti je danes pri nas in po svetu velika. Toda če želimo reševati probleme
pomanjkanja življenjskih dobrin brez Boga, to ne gre. On “more v vsem napraviti neznansko več
od tega, kar prosimo ali mislimo, po môči, delujoči v nas” (Ef 3,20).



Današnja Oznanila so napisana za dva tedna.

Prihodnja nedelja je Krištofova
nedelja. Vsakoletno geslo te nedelje se
glasi: Moj dar Boga slavi za vse
prevožene poti, zato z veseljem darujem
in življenje rešujem.

Da naša dobrota rešuje življenje, to se
pokaže vsako leto ob Krištofovi nedelji in
na naši varni vožnji. Bogu hvala. Pri obeh mašah Ga bomo znova prosili za varstvo in
spremstvo na vseh naših poteh. Po vsaki maši bomo blagoslovili vaša vozila, vi pa boste
lahko v znamenje hvaležnosti za srečno prevožene kilometre oddali svoj dar za nakup
misijonskih vozil. Sveti Krištof naj še naprej posreduje za nas, da srečno pridemo do cilja
in nazaj domov, nekoč pa v nebeško domovino.

16. NEDELJA MED LETOM - 18. julij 2021
Elij iz Koštabone, diakon, mučenec
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.0: + Marija, + Zala in + starši Mencin
Ponedeljek: 19. 7. 2021
Arsenij Veliki, puščavnik
Ob 18.30: + Franc Skubic, obletna
Torek: 20. 7. 2021
Marjeta Antiohijska, mučenka
Ob 18.30: + Veronika Dremelj, obletna
Sreda: 21. 7. 2021
Lovrenc iz Brindisija, duhovnik, cerkveni učitelj
Ob 7.00: + Ivan Jager
Četrtek: 22. 7. 2021
Marija Magdalena, svetopisemska žena, spokornica
Ob 18.30: + Martina Bertoncelj, ob rojstnem dnevu
Petek: 23. 7. 2021
Brigita Švedska, redovnica, sozavetnica Evrope
Ob 14.00: POROČNA MAŠA za Katjo Zupančič in Miha Pogačar
Sobota: 24. 7. 2021
Krištof, mučenec; spomin Marije Pomočnice kristjanov
Ob 18.30: + starši Nebec in pokojna Joža Nebec, obletna
17. NEDELJA MED LETOM - 25. julij 2021
Krištofova nedelja; Jakob starejši, apostol
Ob 8.00: + starši Dolinšek iz Orel
Ob 10.0: za žive in pokojne župljane

Nedelja 1. avgusta 2021,  je prva nedelja v mesecu, zato bo kot običajno
po obeh mašah ofer za vračanje naših posojil in hkrati, kot že oznanjeno, za
sanacijo zvonika: najprej ga bo potrebno učvrstiti in zamenjati nosilne stebre,
na katerih so montirani zvonovi. Tudi sedanja elektrifikacija zvonjenja več ne
deluje, po dvajsetih letih bo treba zvonjenje na novo urediti. Že vnaprej Hvala
za Vaše dobrohotno razumevanje in darovanje.

Dobri Bog, bodi z nami na cestah našega življenja.
Obvaruj nas in vse udeležence v prometu
pred nevarnostmi in nesrečami.
Varuj nas pred nepazljivostjo, lahkomiselnostjo in hitenjem.
Na priprošnjo sv. Krištofa nas spremljaj,
da se z vseh poti vedno varno vrnemo domov.
Ko pa bomo na poslednji poti, nam daj doseči končni cilj pri tebi.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Sveti Krištof, prosi za nas.

Akcijo MIVA je leta 1927 v Nemčiji začel misijonar p. Paul Schulte.
Spodbudila ga je smrt njegovega sobrata Otta, ki je v Namibiji, zaradi lažje
bolezni, umrl samo zato, ker ni bilo hitrejšega prevoza do zdravnika. Smrt tega
mladega misijonarja tako ni bila zaman. Rodila se je organizacija MIVA in se
razširila v 15 držav. Najbolj se je razvila v Avstriji, od koder je leta 1987 prišla
tudi v Slovenijo. Danes, po več kot 30 letih, je MIVA dobro razširjena in
poznana akcija. Slovenski dobrotniki smo misijonarjem pomagali že s 400
različnimi prevoznimi sredstvi in delovnimi stroji.

“Ti avti bodo vozili reveže. Ti avti bodo vozili vaše cerkve.
Ti avti bodo vozili vaše šole. Ti avti bodo vozili Kristusa!”

 Misijonar Jože Adamič

Sv. Krištof je mučenec iz časa Dioklecijanovega preganjanja kristjanov
ok. l. 250. Pri nas so ga največkrat upodabljali kot velikana, ki na rami nosi
Božje Dete čez reko, saj naj bi po legendi nekoč čez deročo vodo nesel dečka.
Lahkotno breme je postajalo vedno težje in težje in komaj mu je uspelo
doseči drugi breg. Krištof je nejevoljen dejal: “Težak si mi, kot bi nosil cel svet.”
Deček, ki je bil Kristus sam, pa mu je odgovoril: “Ne nosiš samo sveta, marveč
tudi tistega, ki je svet ustvaril.” Nato je velikana potopil v vodo, ga tako krstil
in mu dal ime Krištof, kar pomeni Kristonosec. S krstom imamo tudi mi
podobno kot sv. Krištof in naši misijonarji, dolžnost, da prinašamo Kristusa.


