ODOVI

PRAZNIKI

SVETE MAŠE

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
Ponedeljek: 2. 8. 2021
Štefan I., papež, mučenec
Ob 18.30: + Ivan Ahčin, po namenu bratranca Janeza Erklavca z družino
Torek: 3. 8. 2021
Konrad, redovnik
Ob 18.30: + Milena Groznik, 30. dan smrti, p. n. hčerke Natalije z družino
Sreda: 4. 8. 2021
Janez Marija Vianney, arški župnik
Ob 7.00: + Ivan Jager
Četrtek: 5. 8. 2021
Marija Snežna (Nives)
Ob 18.30: + Ivan Ahčin, 30. dan smrti
Petek: 6. 8. 2021
Jezusova spremenitev na gori - prvi petek
Ob 18.30: + Amalija Kolar
Sobota: 7. 8. 2021
Kajetan Tienski, duhovnik, redovni ustanovitelj
Ob 18.30: + Ivan Glavič, obletna
19. NEDELJA MED LETOM - 8. avgust 2021
Dominik, duhovnik, redovni ustanovitelj
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Marjan Zrimšek, ob rojstnem dnevu

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 1. do 8. avgusta 2021

V kruhu, se pravi,
v Jezusu samem Bog obnavlja
svojo zavezo z nami.
Evharistija je poroštvo
njegove skrbi.

Danes je prva nedelja v mesecu avgustu, zato bo sedaj po maši ofer za
sanacijo zvonov, za zamenjavo dotrajanih nosilnih stebrov, ki morajo biti
leseni, za peskanje zvonov in novo elektrifikacijo zvonjenja .
Rad bi, da bi se zavedali, da je naša cerkev prej kot kulturni spomenik,
pomnik vere naših prednikov in priča naše vere. Spomnimo se, na kakšne žrtve
so bili pripravljeni naši predniki, ko so zidali cerkve in kapele, kakšen napor za
ljudi in tudi živino, ki je vlekla težke tovore visoko na hribe, od koder danes domačine in tujce, ki
prihajajo k nam ali prečkajo Slovenijo, pozdravljajo cerkve, kapele, križi in druga sveta znamenja.
Danes enostavno naročimo mojstre, ki pridejo s svojo delavno ekipo in mehanizacijo. Seveda je
nadvse cenjena prostovoljna pomoč župljanov in zastojnsko delo domačih podjetnikov in obrtnikov,
ki jih, hvala Bogu, imamo. Potemtakem ostalim župljanom in tudi krajanom, ki cerkev spoštujejo
morda samo kot kulturni spomenik in so ponosni nanjo, preostane še, da sežejo v svoj žep, kolikor
mogoče globoko, da bi ta naš načrt obnove čim prej uresničili. Na ta način bomo v smislu današnjih
beril izpolnili Jezusovo spodbudo judovskim rojakom, naj ne delamo za jed, ki propade, temveč za
jed, ki ostane za večno življenje (Jn 6,27a). Ta izjava namiguje na evharistični kruh, ki ga hranimo
prav v naši cerkvi. Bog je Izraelcem dajal mano v puščavi, ne le da bi potešil njihovo lakoto, ampak
da bi zmogli iti naprej v Obljubljeno deželo. Evharistija, ki jo hranimo v naši cerkvi, zase in za naše
potomce, in zaradi katere se torej našo cerkev izplača obnavljati, je presežna razsežnost
vsakdanjega kruha, je kruh, ki ostane, Jezus sam, v môči katerega lahko gremo naprej v obljubljeno
nebeško domovino, čeprav si na drugi strani moramo priznati, da radi živimo v tej naši lepi domovini
Sloveniji; hvala Bogu, v miru in blaginji. Pravzaprav potrebujemo obojni kruh. Zato daj Bog, da bi
ohranili službe in obnovili našo cerkev.
Glede zbiranja sredstev bi vam rad predlagal še, da bi ob pogrebu svojega ali drugega pokojnika
oziroma pokojnice nekaj denarja za sveče in cvetje darovali morda za trenutna obnovitvena dela
na cerkvi. Hvala za razumevanje. Za vsak Vaš prispevek, na takšen ali drugačen način, pa že
vnaprej Bog plačaj.
Na Krištofovo nedeljo smo pri obeh mašah v akciji MIVA zbrali 755 evrov za nakup različnih vozil
našim misijonarjem (lansko leto 815 evrov). Bog naj Vam povrne s srečno vožnjo.
V četrtek pred prvim petkom bomo ob 17.30 molili za nove duhovne poklice. Pridružite se temu
češčenju in skupno prosimo, kakor naroča Gospod.
Na prvi petek, ki je tudi praznik Jezusove spremenitve na gori , bom prinesel njegove zakramente
na domove naših bolnikov, da bi skupaj z njim in z njegovim mirom lažje nosili svoj križ starosti in
bolezni. Vsi drugi pa vabljeni k večerni maši, da skupno počastimo Jezusovo Srce in se znova
posvetimo Kristusu Kralju. To nam bo pomagalo resnično krščansko živeti in učinkovito pričevati,
da je Bog med nami in skrbi za nas.
Na prvo soboto se posvetimo Marijinemu brezmadežnemu Srcu in molimo za svetost duhovnikov.

Presežna moč kruha

rajši

6. avgust: praznik Jezusove spremenitve na gori

Vera je lepa
Jezus žari, v svetlobi Božjega veličastva. Ta izkušnja tako
prevzame apostole, da hočejo za vedno ostati: biti s
poveličanim Jezusom. Ko ga bomo enkrat srečali iz oči v oči,
bomo tudi mi hoteli ostati, biti za vedno z njim. Potem se ne
bomo več spraševali, kaj pa bomo delali v nebesih! Vera je več
kot pomoč v življenju ali moralna motivacija: Vera je lepa!

