ODOVI

PRAZNIKI

SVETE MAŠE

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
Ponedeljek: 6. 9. 2021
Zaharija, prerok
Ob 18.30: + oče Andrej in stari oče Andrej Zrnec
Torek: 7. 9. 2021
Marko Križevčan, mučenec
Ob 18.30: + Martin Slapšak, po namenu Jožeta Hlade
Sreda: 8. 9. 2021
Marijino rojstvo - mali šmaren
Ob 10.00: + mama Marija Slanc, ob godu
Ob 18.30: + oče Andrej Zrnec in + sin Andrej
Četrtek: 9. 9. 2021
Peter Klaver, jezuit, misijonar
Ob 18.30: + Janez Blažič, obletna
Petek: 10. 9. 2021
Nikolaj Tolentinski, spokornik
Ob 18.30: + dr. Janez Zupančič, obletna
Sobota: 11. 9. 2021
Bernard in Bonaventura, redovnika
Ob 18.30: + starši Alojz in Marija Žagar, + Darko Jurman in + Mari Grabner
24. NEDELJA MED LETOM - 12. september 2021
Marijino ime
Ob 8.00: + Franc Zupan in pokojni starši
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
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Župnija
Sv. Simona in Juda Tadeja
Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 5. do 12. septembra 2021
“Recite njim, ki so plahega srca:

“Bódite močni,
nikar se ne bojte!”
Morda nas še nikoli ni tako močno zadela ta
vrstica iz preroka Izaija (35,4-7). Da, plahega srca
smo; utrujeni in prizadeti od te pandemije in njenih
posledic, ki jih še ne moremo čisto predvideti.
Medicinsko osebje. Sorodniki umrlih. Bolniki, ki se
borijo za življenje. Mladi, ki si želijo boljši začetek v
življenje. Družine z majhnimi otroki in starimi starši. Brezposelni. Bankrotirani. Izčrpani,
zagrenjeni, obupani: skratka plahega srca. In tukaj pridemo v cerkev in slišimo: “Bódite močni,
nikar se ne bojte!” Ali sem močan, je močna moja Cerkev?
Včasih, ko nam manjkajo besede, jih vzamemo od drugih. Lepo pesem za ljubezensko pismo,
hudomušen izrek z interneta za prijateljsko skupino, predlog pogrebcev nad osmrtnico. Boljše kot
ostati nem. Tako danes vzamemo več kot 3000 let stare Izaijeve besede in rečemo Rudničanom:

“Bódite močni, nikar se ne bojte!”
Tudi Izaijevi poslušalci so bili še vedno sredi hudih časov. Nobene svetle točke - le Izaija jo vidi.
Sluti začetek novega dne sredi mraza in teme. V obupanosti in plahosti obljublja: Spet bo drugače.
Vse bo v redu. “Glejte, vaš Bog! On prihaja, da vas reši!”
S temi besedami bi morali neprestano bodriti sebe in druge, kajti to ni poezija iz starih časov,
ampak Božja beseda za danes. Ni jalova tolažba, ampak razodetje.
V zadnjih mesecih so nekateri izgubili zaupanje. Ustvarili so si svoj pogled na dogajanje in ne
zaupajo ne vladi, ne zdravstvu, pa tudi Cerkvi ne več. Sveto pismo nas vabi, naj verjamemo in
zaupamo Božji besedi. Kajti Bog se je zavezal s svojo obljubo: Sam bo prišel in vas reši, piše Izaija.
Tega si prerok ni sam izmislil, ker pač lepo zveni in daje pogum v teh kriznih časih. Ohranimo te
besede, ker še po 3000 letih lahko od njih živimo. Bog v vsej plahosti njihovega srca vidi slepe,
gluhe, hrome in neme, ki bodo oživeli kakor izsušena zemlja, ko priteče voda. Zaupajmo Božji
obljubi. Jezus nam je dal zaslutiti, kaj pomeni, ko Bog rešuje: “Bódite močni, nikar se ne bojte!”

Danes je prva nedelja v mesecu septembru, zato bo sedaj po
maši ofer za notranjo prenovo zvonika, celotne konstrukcije in
sanacije zvonov ter za novo avtomatizacijo zvonjenja. Bog plačaj že
vnaprej za vaše razumevanje, ki ga vsakič pokažate predvsem s
svojim darom.
Člani Župnijskega pastoralnega sveta in ključarji imajo jutri,
6. septembra, takoj po udeležbi pri sveti maši, v novem domu
srečanje, na katerem se bomo soočili z izzivi novega pastoralnega
leta. Na vsakih pet let potekajo volitve novih članov v župnijski
svet. Ključarjev se ne voli, ampak jih na predlog župnika potrdi
škof. Ker se lansko leto volitve zaradi covida 19 niso mogle izvesti,
so škofje določili za dan volitev nedeljo, 26. septembra 2021.
Premislite, koga bi volili ali potrdili od dosedanjih članov, ki so
pripravljeni na tak način velikodušno služiti Cerkvi v naši župniji.
Jutri začnemo pri nas veroučno šolo. Tudi verouk je po svoje
zahteven, saj se od staršev in katehetov pričakuje konkretnih
zgledov, kako vero in verske resnice živeti v praksi in jih prenesti
na otroke. Otroci so zelo kritični opazovalci verskega življenja pri
svojih starših. Opazujejo, kako in koliko molijo, kakšen odnos
imajo do Cerkve, do nedeljskih in prazničnih maš. Sedanja slaba
udeležba pri maši, tako otrok kakor njihov staršev, daje vtis, da je
virus mnogim prišel prav, kot izgovor in opravičilo, zakaj ne pridejo
v cerkev. Otrokom in mladim je potrebno na novo ovrednotiti vero,
molitev, verouk, nedeljsko mašo, da prej ko za obveznost gre za
vrednoto, da bi zrasli v zdrave, uspevajoče in srečne osebnosti.
V tem tednu bodo veroučenci v glavnem prejeli veroučne
knjige in delovne zvezke. Lahko jih bodo že tudi plačali, skupaj
s prispevkom za ogrevanje.
Vpis prvošolcev bo v torek, 7. septembra, med 16. in 17. uro.
Starši boste prejeli prijavnice in vanje vpisali podatke.
Mladinska srečanja bodo potekala ob sredah, od 19. do okoli
20. ure. Z mladimi bo g. Jure Babnik iz Rakovnika, ki je v našem
inšpektoratu odgovoren za mladinsko pastoralo. Naše mlade
prosim, rezervirajte si ta čas za pouk in rast v veri, obvestite in
povabite še tiste, ki ne slišijo ali berejo nedeljskih oznanil.
V sredo je praznik Marijinega rojstva ali mali šmaren. Maša
bo ob 10. uri dopoldne in zvečer ob 18.30. Na ta dan vsi posredno
praznujemo svoj rojstni dan, ki ga imamo prej ali potem. Kajti kot
Marija upamo, da smo sprejemljivi za Božjo besedo, da Boga danes
prinašamo svetu, da smo bili poklicani v življenje, da bi Mu kakor
Marija odgovorili. Lepo vabljeni torej k praznični sveti maši.

CENIK KATEKIZMOV V VEROUČNEM LETU 2021/2022
Prvi, drugi in tretji razred: 11 evrov
Četrti, peti, šesti, sedmi in osmi razred: knjiga 8.50 in delovni zvezek
6.50, skupaj 15. evrov.
V devetem razredu, ki ima verouk ob petkih ob 16. uri, bomo uporabili
isto knjigo, ki smo jo imeli že v sedmem razredu: ZA TVOJO DUHOVNO
RAST; žal smo morali verouk zaradi virusa prekiniti, tako da nismo
predelali niti četrtino knjige. Upam, da knjigo še hranite, da vam ne bo
treba kupovati nove.
Starši in vzgojitelji, dajte si dopovedati z znamenji časa in spoznajte,
da človek, ki je vero izgubil, ne pozna več nobene postave in nobenih
mej.
Izobrazba ljudstva brez resnične krščanske vere je ravna steza k
najhujšemu podivjanju, kakor nam zgodbe današnjih dni tako grozovito
izpričujejo.
O starši, usmilite se naše države, ki vam utrjuje in varuje vaše
pravice, da bi ji vzgajali dobre, pridne državljane, ne pa puntarjev.
Skrbite, da bodo vaši otroci veselje in čast, ne pa sramota domačega
kraja!
A. M. Slomšek

“Bódite močni, nikar se ne bojte!”
Eno izmed orožij tega sveta je strah, ki pa ga more
človek z “Božjo bojno opremo” preustvariti v svojega
zaveznika: “Stojte torej prepasani okoli ledij z resnico,
oblečeni v oklep pravičnosti in z nogami, obutimi v
pripravljenost za oznanjevanje evangelija miru. Predvsem
pa vzemite ščit vere; z njim boste mogli pogasiti vse ognjene puščice hudega.
Vzemite tudi čelado odrešenja in meč duha, kar je Božja beseda.” (Ef 6,14-17).
Strah je eden primarnih motorjev človekovega delovanja, ki ohranja
življenje: opozarja na nevarnosti, vzgaja k modrosti in preudarnosti ter
spodkopava napuh in aroganco človekove samozadostnosti, ki je počelo
vsakega greha. Vendar je lahko strah ustvarjalen le, če je vprežen z zaupanjem
v zmago Dobrega. Strah brez zaupanja in vere hromi človeka in ga razkraja.
Božji poziv “Bódite močni, nikar se ne bojte!” tako hkrati razblini lažne
strahove in pokaže na temelj upanja: “Glejte, vaš Bog! On prihaja, da vas reši!”
M. Matjaž

