ODOVI

PRAZNIKI

Župnija
Sv. Simona in Juda Tadeja

SVETE MAŠE

MARIJINO VNEBOVZETJE - veliki šmaren - 15. avgust 2021
Tarzicij, mučenec
Ob 8.00: + starši Frkal in Lešnjak
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 16. 8. 2021
Rok, romar, spokornik
Ob 18.30: v zahvalo in v dober namen
Torek: 17. 8. 2021
Hijacint Poljski, duhovnik; Dan združitve Prekmurja z matičnim narodom
Ob 18.30: + Andrej Zrnec, mlajši, po namenu družine Anžič
Sreda: 18. 8. 2021
Helena (Alenka), cesarica
Ob 18.30: za zdravje in srečno zadnjo uro, po namenu Lindič
Četrtek: 19. 8. 2021
Janez Eudes, duhovnik
Ob 18.30: + Marija Kastelic, obletna
Petek: 20. 8. 2021
Bernard, opat, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Mihael Frkal, obletna
Sobota: 21. 8. 2021
Pij X., papež
Ob 18.30: + Franc Martinc, ob rojstnem dnevu
21. NEDELJA MED LETOM - 22. avgust 2021
Devica Marija Kraljica
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + starši Stane in Emilija Elikan

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

Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 8. do 22. avgusta 2021

Živimo od Jezusove daritve.
Njegova smrt se spremeni v
bogastvo tabernaklja.
Jezus je živi kruh, reče o sebi.
Bolj samozavesten skoraj ne more
biti. In vendar v tem besedilu (Jn
6,41-51) še stopnjuje svojo trditev:
Kdor veruje, i ma ve čno
življenje. Moralo je zveneti lepo, ko
je Jezus to rekel. In na svojstven
način mamljivo, saj pove nekaj
nezaslišanega. Kdor veruje, že ima.
Ne v neki nedoločeni prihodnosti. Ti,
ki tukaj sediš, ki me poslušaš, ki me
gledaš, ki vame veruješ - ti že imaš večno življenje. Ti nimaš več ničesar
pričakovati; tebi se smrti ni treba bati, kajti imaš že večnost. Ti si že
poplemeniten z večnim življenjem. Zadošča, da meni, Jezusu, rečeš DA.
Samo zato gre, da rečeš DA. Tega DA ti ne more nihče več vzeti, kajti
potem živiš, živiš v Jezusovem Duhu ljubezni. In če se večno življenje z
nečim začne, potem z ljubeznijo.
Bog reče preroku Eliju (1 Kr 19,4-8), ko ga v strahu za življenje in
obupanega zaradi neuspeha obhajajo samomorilne misli: “Glej pečen kruh
in vrč vode. Vstani in jej, sicer bo pot zate predolga!” To berilo se navezuje
na Jezusove besede: “Jaz sem kruh življenja”. In ko Ti bo danes v obhajilu
dan ta kruh, Kristusovo telo, ga vzemi in jej in računaj s tem, da Te bo Bog
danes okrepil in dvignil, in tako vsak dan, da ne omagaš - na poti v nebesa.

19. NEDELJA MED LETOM - 8. avgust 2021
Dominik, duhovnik, ustanovitelj dominikancev
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Marjan Zrimšek, ob rojstnem dnevu
Ponedeljek: 9. 8. 2021
Terezija Benedikta od Križa - Edith Stein, mučenka, sozavetnica Evrope
Ob 18.30: + starši Bandelj in Mrak ter + Marija, Petra in Peter
Torek: 10. 8. 2021
Lovrenc, diakon, mučenec
Ob 18.30: + Andrej Zrnec, mlajši, po namenu družine Anžič
Sreda: 11. 8. 2021
Klara (Jasna), devica, ustanoviteljica klaris
Ob 7.00: + Jožef Dremelj, obletna
Četrtek: 12. 8. 2021
Ivana Šantalska, vdova, redovnica
Ob 18.30: za zdravje
Petek: 13. 8. 2021
Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik, mučenca
Ob 18.30: v čast Materi Božji za Božje varstvo vseh, ki so sodelovali pri
postavitvi križa na Selah in ostale vaščane in prijatelje,
po namenu Vojka Strgar
Sobota: 14. 8. 2021
Maksimiljan Kolbe, duhovnik, mučenec
Ob 18.30: + oče Alojz Kastelic
MARIJINO VNEBOVZETJE - veliki šmaren - 15. avgust 2021
Tarzicij, mučenec
Ob 8.00: + starši Frkal in Lešnjak
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
V založbi Salve na Rakovniku, kjer tiskajo naša Oznanila, imajo tiskarske in
druge stroje v remontu, tudi nekateri tam zaposleni so na kolektivnem
dopustu, zato so OZNANILA spet napisana za dva tedna . Hvala za
razumevanje.
Praznik Marijinega vnebovzetja ali Veliki šmaren, je obenem državni
praznik. Letos ga obhajamo na nedeljo. Zopet bomo obnovili posvetitev
slovenskega naroda Mariji. Pred 30 leti smo bili prepričani, da nam je Marija
pomagala do osamosvojitve in jo obraniti v vojni za Slovenijo. Zdaj ob 30-letnici
naše države Slovenije se ji zahvalimo, da smo pod njenim materinskim
varstvom uspeli obstati, in ji z zaupanjem izročimo sebe in ves naš narod.

Objavljamo urnik verouka 2021 / 2022. Je isti kot lanski, saj ga
načeloma ne spreminjamo, ker bi radi staršem olajšali usklajevanje verouka
z drugimi pošolskimi dejavnostmi njihovih otrok. Hkrati tudi dobro vemo, da
vsem nikoli ne moremo povsem ustreči. Bog daj, da nam novi val
napredujoče pandemije tokrat ne bi ponovno preprečil verouka.
Ponedeljek: 16.00 - 3. razred (prvoobhajanci)
17.00 - 4. razred
Torek:

16.00
16.00
17.00
17.00

-

1.
7.
2.
8.

razred (s. Francka)
razred
razred (s. Francka)
razred

Četrtek:

16.00 - 5. razred
17.00 - 6. razred

Petek:

16.00 - 9. razred

Za mladinska srečanja se bomo še dogovorili. Letos je naš g. Inšpektor
za duhovnega pomočnika na Rudniku imenoval bivšega rakovniškega
kaplana Jureta Babnika, ki je v inšpektoratu določen za mladinsko pastoralo.
Vse dneve razen srede je zaseden, tako naše mladostnike prosim, da
računajo na to priložnost in nadaljujejo pouk in vzgojo za življenje v veri.

