ODOVI

PRAZNIKI

SVETE MAŠE

22. NEDELJA MED LETOM - 29. avgust 2021
Mučeništvo Janeza Krstnika; Sabina, mučenka
Ob 8.00: + Franc Vidic, ob rojstnem dnevu
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 30. 8. 2021
Feliks (Srečko), mučenec
Ob 18.30: + Alojzij Bertoncelj, ob rojstnem dnevu
Torek: 31. 8. 2021
Nikodem, Jezusov učenec
Ob 18.30: v zahvalo za rešitev iz valov
Sreda: 1. september 2021
Egidij (Tilen), opat; Brezjanska Mati Božja - obletnica kronanja
Ob 7.00: + mama Marija Zupan, obletna
Četrtek: 2. 9. 2021
Marjeta, devica, mučenka
Ob 18.30: + Danila Turenšek
Petek: 3. 9. 2021
Gregor Veliki, papež, cerkveni učitelj - prvi petek
Ob 18.30: + Jože Kraškovic
Sobota: 4. 9. 2021
Rozalija Sicilska, devica, spokornica - prva sobota
Ob 18.30: + Marija Drobnič, obletna
23. NEDELJA MED LETOM - 5. september 2021
Angelska nedelja; Mati Terezija, redovna ustanoviteljica
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Alojz Vintar, ob rojstnem dnevu

Izdal: Župnijski urad Ljubljana Rudnik Odgovarja: Lojze Zupan, župnik
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OZNANILA
Od 9. 8. do 5. 9. 2021

V četrtek pred prvim petkom vas pričakujemo pri molitveni uri za nove
duhovne poklice ob 17.30. Če prosimo, obljublja Jezus, bomo prejeli. Zato
lepo vabljeni.
Na prvi petek dopoldne bom našim bolnikom prinesel zakramente na
njihove domove. Vi pa ste lepo vabljeni k večerni maši, s katero bomo združili
češčenje Jezusovega Srca in mu znova posvetili svoja življenja.
Na prvo soboto častimo Marijino brezmadežno Srce in molimo za svetost
duhovnikov ter nove duhovne poklice.
Prihodnja nedelja je prva v mesecu septembru, zato bo pri obeh mašah
običajni ofer-darovanje za notranjo prenovo zvonika, za sanacijo zvonov in
novo avtomatizacijo zvonjenja. S hvaležnostjo računam tudi tokrat na vaše
velikodušno razumevanje, ki ga vedno pokažete s svojim darom.
Srečanje za člane Župnijskega pastoralnega sveta in ključarje bo naslednji
ponedeljek, 6. septembra po večerni maši, katere se seveda po možnosti
udeležite, da tako z Bogom začnemo naše delo, da bo uspelo. Zadnjo nedeljo
v septembru, 26. septembra 2021, je nadškofija določila, da izvedemo nove
volitve za Žps, ki so lansko leto zaradi covida 19 odpadle.
Zadaj na oglasni mizici vzemite nov seznam za čiščenje in krašenje cerkve .
Hvala vsem, ki to delo prostovoljno in velikodušno opravljate - in če še vi
rečete, da nimate časa ali naj to naredi kdo drug, bodo naše cerkve res
žalostno izgledale. In kakor je čista kuhinja ogledalo dobre gospodinje, tako
je čista cerkev ogledalo skrbnih vernikov. Naj vam ne bo vseeno za našo
cerkev. Vem, da imate še nekaj časti v sebi!
V ponedeljek, 6. septembra bomo začeli z veroukom . Prispevek za
ogrevanje učilnic bo enak ko prejšn ja leta: 30 evrov za enega otroka, za
drugega iz iste družine 20. in za tretjega 10. Cena veroučnih knjig bo
objavljena prihodnjo nedeljo. Urnik verouka:
Ponedeljek:

16.00 - 3. razred (prvoobhajanci)
17.00 - 4. razred
Torek: 16.00 - 1. razred (s. Francka)
16.00 - 7. razred
17.00 - 2. razred (s. Francka)
17.00 - 8. razred
Četrtek:
16.00 - 5. razred
17.00 - 6. razred
Petek: 16.00 - 9. razred
Za mladinska srečanja se bomo še dogovorili. Vodil jih bo naš duhovni
pomočnik Jure Babnik. Ker je vse dneve razen srede zasede, naše
mladostnike prosim, da poskušajo uskladiti svoje urnike in vnesti vanje tudi
uro ali dve za pouk in vzgojo za življenje v veri, da bi uspevalo.

Za prve štiri razrede se zelo priporoča revija MAVRICA, katere letna
naročnina znaša 45 evrov.

Kaj ne sme manjkati v nobeni šolski torbi
Šestilo, ravnilo in svičnik so pomembno šolsko orodje.
V nobeni šolski torbi pa ne sme manjkati veselje in
brezskrbnost otrok, ki raste iz zaupanja,
da starši ljubijo otroke, in ne njihovih dosežkov.
In veselje in brezskrbnost, ki se poraja iz zaupanja v
Boga, ki so jim ga dali starši.
S takšno šolsko torbo so otroci dobro opremljeni za novo življenjsko obdobje. Srečno!

Maska
me ščiti pred virusi, da ne bi prišli vame. Kdor tako vidi smisel
zakritja ust in nosu, vidi samo pol resnice. Kajti maska ščiti
moje soljudi tudi pred tem, kar prihaja iz mene. Nositi masko,
je zapoved ljubezni - do mojega bližnjega in do mene samega.

Strogo spoštovanje zakonov in odlokov
- kar na grafiki simbolizirata tabli desetih zapovedi odpira pot v širjavo, v prihodnost, v Obljubljeno
deželo.
Jezus je na mnogih mestih v evangelijih jasno
povedal, da ni prišel razveljavit postave, ampak
dopolnit. V drugem delu današnjega starozaveznega
berila (5 Mz 4,1-2. 6-8) Mojzes poveže upoštevanje zakonov in odlokov z Božjo bližino.
Po svojih zapovedih je Bog ljudstvu na čisto poseben način blizu, ker izražajo njegovo
odločno željo, da bi življenje slehernega uspevalo.
Zapovedi in bližina - ta povezava se nam ne posveti takoj. Razumljiva postane, če
pomislimo nasprotno: kršitev zapovedi, torej greh, kot nekaj, kar me loči od Boga. Ali iz
izkušnje: če nekaj zavestno naredim narobe, začutim bolečo razdaljo med Bogom in seboj.
Da je Bog po svojih zapovedih ljudem blizu, to more postati tudi merilo, s katerim lahko
ovrednotimo cerkvene objave in smernice - ali kakor jih Jezus v prerekanju s farizeji
imenuje človeško izročilo: Ali me vodijo bliže Bogu ali ustvarjajo razdaljo do Boga?
Božja milost vedno prehiteva človekovo dejanje in ga omogoča. Prva beseda, ki jo Bog
naklanja svojemu ljudstvu, ni zapoved, kar moraš ali česar ne smeš narediti, ampak se
Bog najprej izkaže, kdo je: “Jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske
dežele, iz hiše sužnosti. Ne imej drugih bogov poleg mene!” (2 Mz 20,2-3). Dejansko gre
za deset besed, v hebrejščini ne gre za našo besedo zapoved, ampak za besedo, ki je
obenem dejanje in daje življenje. Ko izkusimo, kaj je Bog že storil zame, katerega Egipta
me je rešil, iz kakšne sužnosti me je izpeljal, potem bomo z večjim veseljem izpolnjevali
njegove besede, s katerimi hoče obvarovati naše življenje in da bi uspevalo.

