
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

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
Ponedeljek: 18. 10. 2021
Luka, evangelist
Ob 18.30: + Franc Istenič, po namenu Dušana Isteniča z družino
Torek: 19. 10. 2021
Pavel od Križa, duhovnik
Ob 18.30:  + Milena Groznik, po namenu družine Žabjek

     + Ana Porenta, 7. dan pogreba
Sreda: 20. 10. 2021
Irena, mučenka; Božji služabnik Anton Strle, duhovnik
Ob 7.00: + stric Martin Slapšak, prva obletna pogreba
Četrtek: 21. 10. 2021
Uršula, devica, mučenka
Ob 18.30: ob godu Urške

    za zdravje, Božje varstvo in blagoslov v družini  Berden
Petek: 22. 10. 2021
Janez Pavel II., papež
Ob 18.30: + Jure Kupljenik, ob rojstnem dnevu
Sobota: 23. 10. 2021
Janez Kapistran, duhovnik
Ob 18.30: + oče Alojz Slanc, obletna
30. NEDELJA MED LETOM - misijonska nedelja - 24. oktober 2021
Anton Marija Klaret, škof, redovni ustanovitelj
Spomin Marije Pomočnice kristjanov
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Sonja in Franc Žabjek
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Župnija
Sv. Simona in Juda Tadeja

Ljubljana Rudnik

OZNANILA 

Od 17. do 24. oktobra 2021

Imamo takega vélikega duhovnika
...,

/Heb 4,14-16/
ki nas očiščuje, najprej z vodo, potem s svojo

krvjo. Se ne boji umazanije in ne bolečine, da
bi nas odrešil.

Jezus ima sočutje z našimi slabostmi. Jezus jih je
vse doživel na lastni koži. Zato On ve, kako se

počutimo. On ve, kako se počutijo begunci, ker je
sam kot otrok izkusil usodo begunca. Na svoji

lastni koži je doživel, da ga njegovi sorodniki ne
razumejo in ga imajo za zmešanega. Doživel je,

da so ga duhovniki in pismouki obdolžili
povezanosti s hudičem, da s poglavarjem demonov izganja demone.

Če smo danes mi nad kom razočarani, Jezus ve, kako se počutimo, saj
ga je eden njegovih najožjih učencev s poljubom izdal in drugi prijatelj
sredi njegovega trpljenja zatajil.

Vse človeške slabosti je Jezus izkusil na lastni koži. Zato nihče ne more
reči, da ga On ne razume. Jezus nam ne daje nekih nasvetov “od zgoraj”.
Ampak je On že hodil po naših stopinjah. To je skrivnost učlovečenja.

Tudi skušnjave je doživljal. Hudič ga je trikrat skušal. Peter ga je hotel
odvrniti od trpljenja z besedami: “Bog varuj, to se ti ne sme zgoditi”. In
končno na Oljski gori se je boril z Očetovo voljo. Toda naš véliki duhovnik
se je skušnjavam uprl. Ni postal slaboten; ni grešil.

Kar pa je pogosto naša stiska. Radi bi bili dobri. Vendar nam v
skušnjavah včasih zmanjka moči, da bi se jim uprli. In kako potem
blagodejno deluje, če vemo, da imamo takega vélikega duhovnika, ki je
hkrati naš pomočnik in srednik pred prestolom Božje milosti, ki nas more
v skušnjavah in preizkušnjah obvarovati, ki ne bo dopustil, da bi bili
skušani čez našo mero moči in da ne bi dosegli usmiljenja.



 Danes popoldne, 17. oktobra, bo ob 16. uri v ljubljanski stolnici sveta
maša ob začetku škofovske sinode.  Ob somaševanju navzočih duhovnikov
in v prisotnosti Božjega ljudstva nadškofije Ljubljana bo mašo daroval nadškof
msgr. Stanislav Zore. Lepo vabljeni.

 Prihodnjo nedeljo, 24. oktobra, ves katoliški svet praznuje misijonsko
nedeljo. Ta nedelja vabi katoliške vernike k skupni molitvi in darovanju za
brate in sestre v Kristusu, ki trpijo pomanjkanje duhovnih in materialnih
dobrin. Tudi mi se bomo vključili v to solidarnostno akcijo tako, da bomo pri
obeh mašah oddali v nabirko svoj dar za misijone. Na mizici za verski tisk
vzemite Misijonski koledarček . Tam so na razpolago še revije Misijonska
obzorja o misijonih, Prijatelj za bolnike in salezijanski vestnik Don Bosko.

SREČELOV

v župniji LJUBLJANA RUDNIK,

v nedeljo, 31. oktobra 2021 po maši ob 10. uri

Približuje se farno žegnanje, praznovanje godu naših zavetnikov,
apostolov Simona in Juda Tadeja.

Kot običajno bo po maši ob 10. uri potekal srečelov, tokrat za notranjo
prenovo zvonika, za sanacijo zvonov in novo elektrifikacijo zvonjenja.

Tukaj se obračamo na Vas s prošnjo, da bi nam za srečelov podarili
kakšno materialno dobrino, Vaš izdelek, marketinške predmete ali nekaj
podobnega. Dobitke lahko oddate v župnišču do sobote, 30. oktobra,

najkasneje do 8. ure zjutraj.

Z veseljem pa tudi sami pridemo po dobitke.

Če bi želeli podariti denarna sredstva, jih lahko nakažete na
transakcijski račun naše župnije:
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Za vsak najmanjši dar se Vam iskreno zahvaljujemo.

Vabimo Vas na naše skupno praznovanje -

v mejah protikoronavirusnih ukrepov.

Bog plačaj za izkazano dobroto.

Člani Župnijskega pastoralnega sveta z župnikom Lojzetom Zupanom

Uradni logotip škofovske sinode
2021-2023

Veliko mogočno drevo, polno modrosti in
svetlobe, se izteza proti nebu. Kot znamenje
življenja in upanja, izraža Kristusov križ. Nosi
evharistijo, ki sije kot sonce. Horizontalne veje
se odpirajo kot roki ali krila in predstavljajo
Svetega Duha.

Božje ljudstvo ni statično: giba se in
neposredno namiguje na poimenovanje svetovne
sinode, ki se glasi: Hoditi skupaj . Božje ljudstvo po vezuje skupna moč, ki jo črpa iz
Drevesa Življenja in ki spodbuja njegovo hojo. 

Petnajst silhuet povzema vse človeštvo v različnosti življenjskih situacij različnih
generacij in izvorov. Ta vidik poudarja množica svetlih barv, ki so znamenje veselja.

Med temi ljudmi. mladimi, starimi, moškimi, ženskami, najstniki, otroki, laiki,
redovniki, starši, pari, samskimi, zdravimi, bolnimi, ki so vsi na isti poti, ni hierarhije;
škof in redovnica ne hodita pred njimi, ampak z njimi. Povsem naravno so na
začetku mladi in najstniki, ki spominjajo na Jezusove besede v evangeliju: “Slavim
te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa
otročičem” (Mt 11,25).

Horizontalni napis: Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje, poslanstvo sledi
od leve proti desni v smeri poti, jo s tem poudarja in utrjuje  in se zaključi z
naslovom Sinoda 2021-2023, ki je umeščen višje in povzema celoto.

Avtorica loga je Francozinja Isabelle de Senilhes, poslovenil pa ga je naš Miha
Omejc, ki smo mu hvaležni tudi za urejanje naše spletne strani.

MOLITEV ZA SINODO 2021-2023
To molitev so skozi stoletja uporabljali na koncilih, sinodah in drugih zborovanjih Cerkve,

njeno avtorstvo pa pripisujejo sv. Izidorju Seviljskemu (ok. 560-636).
Pred Teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v Tvojem imenu.

Samo Ti nas vodi, bodi doma v naših srcih;
pokaži nam pot, po kateri naj gremo, in kako naj hodimo po njej.

Šibki smo in grešni; ne dopusti, da bi širili nered.
Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti

ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja.
Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,

da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti
in se ne bomo oddaljili od poti resnice in od pravičnosti.

Vse to Te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času,
v edinosti z Očetom in Sinom na vekov veke. Amen.


