
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

31. NEDELJA MED LETOM - ŽEGNANJSKA NEDELJA - 31. oktober 2021
Obhajanje godu 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
Ponedeljek: 1. november 2021
VSI SVETI - Dan spomina na mrtve - državni praznik
Ob 8.00: + Andrej Pogačnik
Ob 10.00: + Franc Istenič, po namenu Neže Istenič
Ob 14.0: za žive in pokojne župljane
Torek: 2. 11. 2021
Spomin vseh vernih rajnih
Ob 8.00: po namenu svetega očeta
Ob 10.00: za duše v vicah
Ob 18.30: + Alojzija Fortuna, ob rojstnem dnevu
Sreda: 3. 11. 2021
Viktorin Ptujski, škof, mučenec
Ob 7.00: + Marinčkovi iz Orel
Četrtek: 4. 11. 2021
Karel (Drago) Boromejski, škof
Ob 18.30: + Marija Černič
Petek: 5. 10. 2021
Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika - prvi petek
Ob 18.30: + Rudi Istenič, 10. obletnica
Sobota: 6. 11. 2021
Lenart, opat - prva sobota
Ob 18.30: + starši Alojz in Marija Zupan ter + sestri Marija in Rezi
32. NEDELJA MED LETOM - ZAHVALNA NEDELJA - 7. november 2021
Ob 8.00: + starši Žagar in Mavec
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 31. 10. do 7. 11. 2021

ŽIVI KAMNI
“V hišo Božjo smo dospeli”, poje naša vstopna pesem. To je naša cerkev: Božja hiša.

Danes in kot vedno lepa kakor nevesta za svojega ženina. Čeprav se včasih zdi, da ni
tako “lepa”, kadar recimo iz nedelje v nedeljo ni polna kot zaželjeno. Vendar smemo biti
prepričani, da je Bog v naših dneh tukaj, da bi hišo Cerkve na novo zgradil. In da bi ta
novogradnja mogla Bogu uspeti, moramo po besedah apostola Petra mi biti “živi kamni”
(1 Pt 2,4-5). 

Pri vsaki novogradnji je potrebno pravilno položiti temelj. In
temelj Cerkve je Jezus Kristus. Vsaka župnija, vsak kristjan,
ki nima Kristusa za temelj, gradi na pesku. Takšna zgradba
nima trdnosti in obstojnosti. V trenutku, kjer je v našem
življenju, pri našem bogoslužju in v vseh župnijskih
dejavnostih opaziti, da se družimo s Kristusom (prim. Apd
4,13), je On naše središče, naš temelj, tam lahko pride do novega duhovnega vloma.

Če Bog danes na novo gradi svojo Cerkev, potem potrebuje Tebe. Kot živi kamen.
Vsak kamen v zidu ima kamen pod seboj, enega nad seboj in kamne poleg sebe. Kdo je
tisti kamen, ki te nosi? Koga nosiš ti? (prim. Gal 6,2) Ali si nosilec nekoga, ki drugače ne
bi prišel do Jezusa? (prim. Lk 5,19).

Da je zid trden, se morajo kamni prekrivati, biti morajo drug z drugim ozobljeni, zidarji
to vedo. S kamni znamo dobro delati. Kaj pa s sosedom ali sosedo v klopi ali pri kaki drugi
župnijski dejavnosti? Tukaj imejmo pred očmi, da nas je Bog sam vgradil na to ali ono
mesto v župniji, nas ozobil s tem sofaranom ali z ono sofaranko. Ali torej jemljem svoje
mesto v župniji povezovalno, sem zanesljiv in vreden zaupanja?

Da je nekdo mrtev ali živ kamen se spozna po njegovi ustvarjalni domišljiji in da je
njegov navdih in voditelj Sveti Duh. Premisli:

1. Dovolim Bogu, da me vgradi na mesto, kjer me hoče imeti? Ali pa hočem vedno sam
poiskati svoje mesto?

2. Če sem se dal vgraditi, ali sem pripravljen povezovalno delovati v blagor celotne
župnije?

3. Ali je moj temelj resnično Jezus Kristus?



 Sedaj po maši bo ofer za notranjo prenovo zvonika, za sanacijo zvonov in
novo elektrifikacijo zvonjenja . Že vnaprej Bog plačaj za vaše velikodušno
razumevanje in darovanje.

 Jutri obhajamo praznik Vseh svetih . Maše bodo ob 8. in 10. uri dopoldne
in ob 14. uri popoldne. Po tej maši bomo šli na pokopališče in tam molili za
naše rajne, nato pa še v cerkvi vse štiri dele rožnega venca. Nekateri se pač
ne morete pridružiti tej molitvi, a sem prepričan, da molite doma. Rože so lep
in sveče topel izraz naše ljubezni do naših pokojnih, molitev pa je izraz upanja,
da zdaj živijo pri Bogu. Pri vseh mašah bo priložnost za zakrament sprave.

 V torek se spominjamo vseh Vernih rajnih. Pri maši prosimo zanje Božje
usmiljenje, naj jim podari polnost večnega življenja. Vsak duhovnik sme ta dan
darovati tri maše. V naši cerkvi bo prva maša ob 8. uri, druga ob 10. uri in
tretja ob 18.30. Po maši ob 10. uri bodo pri križu na pokopališču najprej
kratke molitve za rajne, potem bom z blagoslovljeno vodo pokropil posamezne
grobove.

 V četrtek pred prvim petkom ob 17.30 vabljeni k molitveni uri za nove
duhovne poklice. To je tudi Jezusovo vabilo!

 Na prvi petek bom dopoldne našim bolnikom na domovih prinesel
zakramente, vi pa vabljeni k večerni maši, da skupno počastimo Jezusovo
Srce in mu izročimo svoja življenja.

 Prva sobota je posvečena posvetitvi Marijinemu brezmadežnemu Srcu in
molitvi za svetost duhovnikov.

 Prihodnjo nedeljo bomo obhajali kot zahvalno nedeljo.  Razmišljali bomo
o hvaležnosti in se zahvaljevali Bogu, kakor tudi drug drugemu in materi
naravi, saj smo v svojem obstoju medsebojno usodno povezani. Šele zavest
odvisnosti in dolžnost hvaležnosti naredi življenje bogato in odpre oči, da
neskončno več prejemamo kot dajemo. Vabljeni k tej posebni zahvalni maši.

 Vsakoletno farno žegnanje je lepa
župnikova priložnost za zahvalo . Seveda
je Jezus temelj in središče naše župnije. In
mi vsi hodimo skupaj za njim in oznanjamo
njegovo kraljestvo, čemur služijo vse naše
dejavnosti in bogoslužje. Na dan
celodnevnega češčenja in na god naših
farnih zavetnikov sv. Simona in Juda
Tadeja smo razmišljali o Cerkvi oziroma
naši župniji, kako je po Pavlovih besedah
Kristusovo telo in mi vsak zase njegovi udje. Da moramo zato delovati
povezovalno, sočutno in odgovorno, vsak na svojem mestu za celo župnijo. In
jaz sem pač na mestu župnika, ki se imam zahvaliti vsakemu od vas kot
posamezniku ali vključenemu v dejavnosti, da skupaj funkcioniramo kot
župnija. Tako naj sprejmejo zahvalo: pevci, organisti, zborovodja, bralci Božje

besede, ministranti, čistilci in krasilci cerkve, dežurni za košnjo trave, kidanje
snega in urejanje cerkvene okolice, ključarji in člani Župnijskega pastoralnega
sveta, naše gospodinje, ki nam pečejo sladke dobrote, oskrbovalka cerkvenga
perila in gospodinjskih opravil v župnišču, nedeljski strežniki jutranje kave,
naši ostareli in bolni bratje in sestre, ki doma molijo za našo župnijo,
dobrotniki naše cerkve, organizatorji srečelova in celotnega današnjega
praznovanja, končno tudi tisti, naj mi ne zamerijo, če sem jih morda nehote
izpustil, pa še cenjeni gostje in vsi prijatelji naše župnije, ki ste prišli na
praznik.

Med slednjimi bi rad izpostavil našega
dragega zlatomašnika, mojega salezijanskega
sobrata, gospoda Alojzija Slavka Snoja.
Hvaležni smo najprej Bogu, da Vas je danes
poslal med nas. Hvala, da ste nam dali
priložnost obhajati svojo zlato mašo, da je z njo
naš župnijski praznik veličastnejši in razlog več
za veselo praznovanje. Radi vas poslušamo in vse, kar s takim žarom poveste,
nam seže do srca in ostane v njem. Zdi se, da je Rudnik ena Vaših večjih
ljubezni, saj radi pridete naokrog in priskočite na pomoč. Takrat, ko ste me kot
predstojnik premestili iz Gorič sem na Rudnik, me je precej prizadelo. Ker pač
nisem vedel, da bom zopet prišel med dobre ljudi in danes Vam lahko rečem
samo Hvala. Ne skrivam upanja, da me bo sedanji predstojnik pustil pri miru
tukaj, kjer sem rad in uspevam! Zato, dragi moji rudniški župljani, z ljubeznijo
in s hvaležnostjo vam kličem: Bog plačaj! 

Vse to je potrebno resnično proslaviti, ali kot radi rečemo: Na to pa se pije!
Zato prav vsi prisrčno vabljeni na pijačo, sladke priboljške in po deseti maši
še na Marinčkove mesne dobrote v naš gostoljubni pastoralni dom oziroma
na župnijsko dvorišče.

Obenem ste povabljeni, da podprete srečelov in kupite srečko po 5 evrov.
Zagotovo nihče ne bo ostal brez dobitka. In še dobro delo boste naredili, saj
bo denar pomagal pokriti stroške obnove zvonika in zvonjenja. Zvonik usmerja
naš pogled in vseh mimoidočih kvišku, k Bogu. Poskrbimo, da bi naši zvonovi
še dolgo veselo pozvanjali k bogoslužju in na praznike, kakršen je danes.

 Bog živi rudniško župnijo!

Nihče, kogar ljubiš,
ni odšel. Ljubezen je
večna navzočnost.


