
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

28. NEDELJA MED LETOM - 10. oktober 2021
Danilo (Danijel), škof - Sklep tedna za življenje
Ob 8.00: + Andrej Pogačnik, ob rojstnem dnevu
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 11. 10. 2021
Janez XXIII., papež
Ob 18.30:  + Stanislav Susman, 7. dan pogreba

     + Alojz Kastelic, obletna
Torek: 12. 10. 2021
Maksimiljan Celjski, mučenec
Ob 18.30: + Franc Istenič, po namenu nečaka Toma z družino
Sreda: 13. 10. 2021
Koloman, mučenec
Ob 7.00: za pokojne Marinčkove
Četrtek: 14. 10. 2021
Kalist I., papež, mučenec
Ob 18.30: + Franc Tomec
Petek: 15. 10. 2021
Terezija Velika (Avilska), devica, cerkvena učiteljica
Ob 18.30:  + Frančiška Jamnik, obletna

     + Ludvik Novak, 30. dan smrti
Sobota: 16. 10. 2021
Marjeta Marija Alakok, devica, redovnica
Ob 18.30: + Franjo Petak, po namenu družine Marinček
29. NEDELJA MED LETOM - 17. oktober 2021
Ignacij Antiohijski, škof, mučenec
Ob 8.00: + sestra Marija Vončina
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane

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 10. do 17. oktobra 2021

Bogataš v današnjem evangeliju /Mr 10,17-30/ je bil
kratkoviden. Vedno je poskušal imeti Boga v svojem
središču, toda njegova vsakdanja rutina mu je zameglila
pogled. Sicer je velikodušno delil svoje premoženje,
manj pa je bil pripravljen deliti svoje srce. Če bi delil
svoje srce, bi lahko stalno spreminjal svoje življenje.

Vendarle je bogati mladenič pokazal skromen čut za
to, da bi lahko naredil nekaj več. Drugače ne bi vprašal
Jezusa za nasvet, kaj naj stori, da bo deležen večnega
življenja. Postavil je pravilno vprašanje, ni pa bil
pripravljen na odgovor. Ni bil pripravljen na
spremembe, ki jih je zahteval Jezusov način življenja. Doslej je živel v udobni hiši, zdaj pa naj gre
na avtoceste in stranske poti namenoma iskat tiste, ki potrebujejo njegovo sočutje. Ni bil
pripravljen na takšno žrtev. Hotel je biti dober pod svojimi lastnimi pogoji. Rajši je ostal
kratkoviden, kakor da bi si na Jezusov recept nabavil nove leče.

Vemo, spremembe, ki nam jih vsilijo okoliščine, niso lahke - če moramo iti na operacijo,
zamenjati službo ali se vseliti v novo hišo. Lahko pa so včasih spremembe v našem vsakodnevnem
življenju lažje od tistih sprememb, ki naj nas zbližajo z Bogom. Nekatere ne zahtevajo samo našega
srca, ampak tudi našo denarnico in bančno stanje, in naš čas. Zopet druge prilagoditve se dotikajo
globin našega srca in duše, morda bi morali spremeniti razumevanje samega sebe in drugih.
Spremembe, ki nas zbližajo z Bogom, zadevajo naš slog življenja in odnose. Lahko nam prekrižajo
načrte in usmerijo na neznane poti do neznanega cilja s par kažipoti. Tega se lahko ustrašimo.

“Bolje je biti živ strahopetec kot mrtev junak”. Živimo s posledicami naših odločitev. Ne vemo,
ali se je bogati mladenič potem odločil prodati vse, da bi hodil za Jezusom, vemo pa, da se je
ustrašil sprememb, ki mu jih je predlagal Jezus. Če bi Jezus bil strahopetec, nikoli ne bi imeli
velikega petka, pa tudi ne velike noči ali binkošti. Verjetno je Jezus globoko vdihnil, preden se je
odločil za Očetovo voljo, da izvrši naše odrešenje. Pot križa ni bila enodnevni izlet na morje.  Če
se je bogati mladenič ustrašil, se je tudi Jezus  zgrozil nad tem, kar ga čaka. To postavlja v pravo
luč tudi naše življenjske odločitve, mar ne? 

Kdo se
potem
more

zveličati?



 Zadaj na stenčasu je seznam članov novoizvoljenega Župnijskega
pastoralnega sveta na predloge župljanov in seznam vseh članov, skupaj s
ključarji , ki ostanejo tudi v bodoče isti. Hvala vsem, da ste bili pripravljeni
sprejeti to služenje kot člani Župnijskega pastoralnega sveta v rudniški župniji.
Jutri, 11. oktobra, imamo po udeležbi pri večerni maši prvo srečanje; zagotovo
pridite, da v novi sestavi zaživimo in začnemo delati znotraj različnih služb, ki
jih bo treba prevzeti, kakor ste bili za to pripravljeni, predlagani in izvoljeni.
 V naši dekaniji bosta v pripravi na prejem zakramentov odraslih potekala

dva tečaja . Prvi se je že začel na Viču, v Antonovem domu, v četrtek, 7.
oktobra, ob 19. uri. Drugi tečaj bo na Rakovniku, v torek, 12. oktobra, ob 20.
uri. Obvestimo tiste, za katere vemo, da bi želeli prejeti zakramente uvajanja
v krščanstvo (krst, birmo, spoved in evharistijo), naj se pridružijo
katehumenatu, kakor se imenuje ta priprava. Najdimo te iskalce Boga in jih
s povabilom pritegnimo v njegovo bližino.
 Naglo se bliža praznik našega farnega žegnanja, ki ga bomo obhajali v

nedeljo, 31. oktobra 2021. Slovesno mašo ob 10. uri bo vodil dr. Alojzij Slavko
Snoj. Zaradi covida 19 lani nismo mogli obhajati ponovitve njegove zlate
maše. Pa bomo tokrat počastili zlatomašnika!
 Dan celodnevnega češčenja Svetega Rešnjega Telesa in Krvi bo v četrtek,

na god farnih zavetnikov sv. Simona in Juda Tadeja.
 Letos bo na žegnanje zopet po maši ob 10. uri potekal srečelov, tokrat za

notranjo prenovo zvonika, za sanacijo zvonov in novo elektrifikacijo zvonjenja.
Tudi ofer bo v ta namen. Že sedaj se obračamo na vas s prošnjo, da bi nam
za srečelov podarili kakšno materialno dobrino, vaš izdelek, marketinške
predmete ali nekaj podobnega. Če bi želeli podariti denarna sredstva, jih
lahko nakažete na transakcijski račun naše župnije, ki je redno objavljen v
naših Oznanilih. Za vsak najmanjši dar se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Nevarnost bogastva

“Če premoženje raste,
nanj srca ne navezujte!”

(Ps 62,11)
Ko vidimo sosedovo bogastvo, postanemo zavistni.
Navadno ne pomislimo, kaj to bogastvo pomeni. Drugi
torej veliko zasluži. Ampak za to mora trdo delati. Ne

pozna ne sobote ne nedelje. Njegovo življenje nima kakovosti. Zgolj delo, da
bi zaslužil še več. Vendar iz tega hrčkovega kolesa ne zmore sestopiti. V
mnogih državah bogataši okrog svojih vil postavijo visoko ograjo z bodečo
žico. Bogastvo jih ločuje od ljudi. Svojega srca ne bomo razveselili z
množenjem bogastva. Sami menimo, da bomo tem srečnejši, kolikor večje bo
naše bogastvo. Psalmist pa opozarja, naj se na bogastvo ne navezujemo. Tako
naše srce ne bo izgubilo kril.

“In ni je stvari, ki bi bila nevidna pred njim,
ampak je vse razgaljeno in odkrito očem njega,
ki mu bomo morali dati odgovor.” (Heb 4,13)

“V primerjavi z modrostjo sem imel bogastvo za
prazen nič.
V primerjavi z njo je vse zlato le kupček peska,
srebro se šteje za blato.
Bolj kot zdravje in lepo postavo sem jo vzljubil.
Hkrati z njo so prišle k meni vse dobrine, neizmerno
bogastvo” (primer Mdr 7,7-11).

Pri odpovedi bogastvu ne gre za nobeno umetnijo, za
nikakršen trik, ki bi se ga lahko naučili. Ni trenerja. In vendar
je odpoved bogastvu velika umetnost: umetnost izpuščanja -
najprej samega sebe in potem - čisto enostavno - svojega
premoženja. In Jezus obljublja za to nagrado (Mr 10,28-31).


