
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

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
Ponedeljek: 25. 10. 2021
Tadej (Dejan), škof - dan suverenosti - d. p.
Ob 18.30: + Andrej Zrnec, mlajši, obletna
Torek: 26. 10. 2021
Lucijan in Marcijan, mučenca
Ob 18.30: + Janez Okorn, obletna in + Marija Okorn
Sreda: 27. 10. 2021
Sabina Avilska, mučenka
Ob 7.00: za pokojne Hrenove iz Ponikev
Četrtek: 28. 10. 2021
Simon in Juda Tadej, apostola, farna zavetnika
CELODNEVNO ČEŠČENJE SVETEGA REŠNJEGA TELESA
Ob 8.00: + Andrej Pogačnik, po namenu družine Berden
Ob 18.30: + Tadeja Zupančič, ob godu
Petek: 29. 10. 2021
Mihael Rua, duhovnik - prvi don Boskov naslednik
Ob 18.30:  + duhovnik-kanonik Franc Erklavec in vsi pokojni iz družine Erklavec

     + Stane Podržaj, 7. dan pogreba
Sobota: 30. 10. 2021
Marcel, mučenec
Ob 18.30: + Rudolf Mavec, obletna
31. NEDELJA MED LETOM - ŽEGNANJSKA NEDELJA - 31. oktober 2021
Obhajanje godu sv. Simona in Juda Tadeja, zavetnikov rudniške župnije
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00:  pokojni starši Brezovar, po namenu sina Franceta z družino

       + župnik Mirko Žerjav
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 24. do 31. oktobra 2021

Ne moreva,
da ne bi govorila o tem,
kar sva videla in slišala.
Apd 4,20

Zgodovina evangelizacije se začne z
zavzetim iskanjem Gospoda, ki kliče in hoče
z vsako osebo tam, kjer je, vzpostaviti
prijateljski dialog. Apostoli so prvi, ki nam o
tem poročajo, ko omenjajo celo dan in uro, v katerem so ga srečali: “Bilo je okoli desete
ure” (Jn 1,39). Prijateljstvo z Gospodom, ki ga vidijo zdraviti bolne, jesti z grešniki,
nasičevati lačne, bližati se izključenim, dotikati se nečistih, istovetiti se s potrebnimi, vabiti
k blagrom, učiti na nov način z oblastjo, pusti neizbrisen vtis, ki prebudi začudenje in
veselje, ki ga ni moč zadržati. Ljubezen je vedno v gibanju in tudi nas spravi v gibanje, da
bi podelili najlepše oznanilo in vir upanja: “Našli smo Mesija” (Jn 1,41).

Apostolski časi niso bili lahki. Prvi kristjani so začeli svoje življenje vere v sovražnem
in težavnem okolju.Tudi današnji zgodovinski trenutek ni lahek. Živimo v veri, krščanskim
vrednotam in Cerkvi nenaklonjenem, brezbrižnem okolju. Pandemija je dodala svoje in
okrepila bolečino, osamljenost, revščino in krivice, razkrinkala naše lažne gotovosti,
drobitve in polarizacijo, ki nas tiho trgajo. Nujno je poslanstvo sočutja, ki je sposobno iz
potrebne razdalje narediti prostor srečanja, skrbi in spodbujanja. Potrebni smo kot
misijonarji upanja, ki so, združeni z Gospodom, sposobni preroško opozarjati, da se nihče
ne reši sam. Da je edina absolutna pravica pravica do življenja, in jo daje Bog - ne ustavno
sodišče. Kot apostoli in prvi kristjani tudi mi recimo z vso močjo: “Ne moremo, da ne bi
govorili o tem, kar smo videli ni slišali”. Kakor apostoli se tudi mi danes lahko dotaknemo
trpečega in slavnega Kristusovega mesa v vsakdanji zgodovini ter najdemo pogum, da
bomo z vsemi delili upanje, da nas Gospod spremlja - pri preobrazbi sveta, našega
slovenskega naroda in pri skrbi za stvarstvo.

 /Prirejeno po papeževi poslanici za Svetovni dan misijonov 2021/



 Na današnjo misijonsko nedeljo se bomo vključili v solidarnostno akcijo tako, da
bomo v nabirko oddali svoj dar za misijone. V znamenje hvaležnosti za Vaš dar
vzemite zadaj na oglasni mizici Misijonski koledarček. Na voljo sta vam tudi
Misijonska obzorja in Salezijanski vestnik Don Bosko.

 V četrtek, 28. oktobra, na god naših farnih zavetnikov  sv. Simona in Juda Tadeja,
bo celodnevno češčenje Svetega Rešnjega Telesa. Sporeda ne objavljamo, pridite,
kadar morete, vsaj za par minut, saj je Jezus pod podobo Kruha vreden vse naše
časti in hvale, in končno, ali se mu nimamo za kaj zahvaljevati in prositi? Zlasti v
tem času koronavirusa izkušamo nemoč pred to boleznijo in neodgovornostjo
nekaterih, za to potrebujemo moč z višave, predvsem pa se zahvaljujmo Bogu, da
je med nami, da nam ohranja življenje, da vidi našo stisko in nas lahko reši. Cerkev
bo odprta ves dan, razen od 12. do 15. ure. 

 Prihodnji teden imajo otroci jesenske počitnice, zato tudi verouka ne bo. Sicer pa
velja, ko je šola, je tudi verouk. Če boste počitnice preživljali doma, starše prosim,
da otroke pripeljete k češčenju, gotovo pa k jutranji ali večerni maši.

 Prihodnjo nedeljo, 31. oktobra, obhajamo žegnanje, god naših farnih zavetnikov,
apostolov sv. Simona in Juda Tadeja. Slovesno sveto mašo ob 10. uri bo vodil g. dr.

Alojzij Slavko Snoj. Obeležili bomo tudi njegovo zlato mašo, ki je lani zaradi strogih
korona ukrepov nismo mogli praznovati. Po maši bo srečelov in druženje ob
pogostitvi. Za sladke dobrote se kot vedno obračamo na naše dobre in požrtvovalne
gospodinje. Srečke bodo po 5. evrov. Prav vsi lepo vabljeni na praznovanje!

 Na to nedeljo bo po obeh mašah tudi darovanje-ofer za notranjo prenovo zvonika,
za sanacijo zvonov in novo elektrifikacijo zvonjenja. Že vnaprej Bog plačaj za vaše
razumevanje in sodelovanje.

“Vi pa ste Kristusovo telo”
1 Kor 12,12-18

Morda mislimo, da je bilo takrat
apostolom lažje kot je nam danes, ko 
čast imo Jezusa v  najsvetejšem
zakramentu. Mi ga gledamo v podobi
hostije, oni so ga lahko otipali in z njim
hodili naokrog. Za nas pa to pomeni: “Blagor tistim, ki niso videli, pa so
verovali” (Jn 20,29). Vse, kar vidimo na oltarju, moramo verovati. Toda, ali res
nimamo Jezusa, da bi ga otipali?

Apostol Pavel pravi: “Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase udje”. Ne samo,
da Jezusa lahko otipamo, ampak smo udje njegovega telesa. Dalje to pomeni,
da smo kristjani vidna Kristusova navzočnost na tem svetu. Ko je Jezus
razposlal svoje učence, je rekel: “Kdor posluša vas, mene posluša” (Lk 10,16).
V 1. pismu Tesaloničanom se Pavel zahvaljuje Bogu, da so poslušalci sprejeli
njegovo besedo kot Božjo besedo, ki tudi deluje v verujočih (prim 2,13). Vstali
Jezus je Pavla, ko je preganjal kristjane, na poti v Damask prestregel z
besedami: “Savel, Savel, zakaj me preganjaš?” 

“Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase udje”. Potemtakem je Kristus danes
v svetu viden, ima vidno telo, in to telo smo mi, Cerkev. Naravno je kritika
potrebna, seveda taka, ki ima dober namen in gradi. Kdor pa Cerkev s svojo
kritiko ruši, bo imel opraviti s Kristusom samim.

Celo telo čuti, če en organ ali ud trpi. Tako naj bo tudi z nami: bodimo
sočutni  in solidarni. In če je tako, potem smo vsi, vsak zase kot član/ica Cerkve
odgovorni za celo telo Cerkve, neposredno naše rudniške župnije. Naša tretja
značilna dolžnost je, poleg sočutja in odgovornosti, povezanost.

“Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase udje”. To je naše dostojanstvo in naša
odgovornost, ki ju izvršujmo v naši medsebojni povezanosti v skupni blagor
naše ljubljene rudniške župnije. Pri tem naj nas podpirata in prosita za nas naša
nebeška zavetnika in priprošnjika sv. Simon in Juda Tadej.


