
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

32. NEDELJA MED LETOM - ZAHVALNA NEDELJA - 7. november 2021
Engelbert, škof
Ob 8.00: + starši Žagar in Mavec

Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 8. 11. 2021
Gotfrid (Bogomir), škof
Ob 18.30: + Franc Istenič, po namenu svakinje Ivanke Istenič
Torek: 9. 11. 2021
Posvetitev lateranske bazilike
Ob 18.30: + Drago Jamnik, ob rojstnem dnevu in + starši Jamnik
Sreda: 10. 11. 2021
Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj
Ob 7.00: za srečen zakon
Četrtek: 11. 11. 2021
Martin iz Toursa, škof
Ob 18.30: + oče Andrej Zrnec, ob rojstnem dnevu
Petek: 12. 11. 2021
Jozafat Kunčevič, škof, mučenec
Ob 18.30: + stari oče Johan Ivan Dremelj, 60. obl. smrti, p. n. Veronike Dremelj
Sobota: 13. 11. 2021
Stanislav Kostka, redovnik
Ob 18.30: + Franc Tomec, obletna
33. NEDELJA MED LETOM - 14. november 2021
Lovrenc Irski, škof; Začetek tedna zaporov
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane

Ob 10.00: + Martin Štrumbelj, ob godu in rojstnem dnevu in + Jože Nardin

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 7. do 14. novembra 2021

ZAHVALNA NEDELJA

Bog, ki daješ življenje, ti nam v svojem stvarstvu daješ več kot mi
sejemo in žanjemo, več kot potrebujemo. Ti nam podarjaš življenje v
polnosti: hrano in rast, zdravje in veselje do življenja.
Ta letina je kljub pozebi še vedno bogata, čeprav se trenutno cene

nekaterih pridelkov zvišujejo. Posledice pandemije za celotno
gospodarstvo vsaj niso katastrofalne. Tudi veliko naših molitev si uslišal.
Danes nismo tukaj praznih rok. Imamo dovolj razlogov za zahvalo.
Odstrani iz našega srca strah in grabežljivost, da se bomo naučili drug

z drugim deliti. In ti zaupati. Podari nam, kar je Jezus delil z nami: kruh in
vino, ljubezen in resnico, pravičnost in mir.



 Jutri, 8. novembra, bo po večerni maši srečanje Župnijskega pastoralnega
sveta in ključarjev. Lepo vabljeni.

 Mnogi ste izrazili zadovoljstvo in pohvalo nad žegnanjsko slovesnostjo .
Iskrena hvala vsem, ki ste prinesli dobitke in vse obilne dobrote za pogostitev.
emNaj Bog vsakemu posebej ravno tako obilno poplača s svojim blagoslovom.
V nabirko pri ofru ste darovali 1,110. evrov, srečelov pa je prinesel 1,138.
evrov. Ves ta denar bomo porabili za obnovo zvonika in zvonjenja. Hvala za
vaše velikodušno razumevanje.

Otroci devetletke, vabljeni k
otroškemu zboru, ki ima vaje ob petkih

ob 17. uri v veroučnih prostorih. Vodi
jih Nika Kupljenik, študentka glasbene

pedagogike in organistka v župniji.

Nadškofova zahvala ob zahvalni nedelji

Zakaj sta zahvala in hvaležnost tako pomembni v našem življenju, se
najprej vpraša nadškof Zore. Ko začutimo hvaležnost in potrebo po
zahvali, je to znamenje, da ljudi in stvari v svojem življenju ne jemljemo
samoumevno in življenje sprejemamo kot nezasluženi dar.

Nadškof razume, da se je težko zahvaljevati za stisko in trdoto
epidemije. Vendar upa, da smo v tem času zoreli v sočutju in v dobrem. 
Prepričan je, da je bil to čas, ko nas je obiskoval Bog: v skrbi vseh, ki so bili
poklicani pomagati drugim zaradi svoje službe, nenazadnje tudi staršem
in vsem molivcem.

Naj vas v obilnih darovih svojega stvarstva in v sočutni
pomoči bratov in sester v Kristusu, še naprej obiskuje Bog, se
vam, dragi moji farani, za vse zahvaljuje vaš župnik Lojze.

Izraz hvaležnosti
/resnična zgodba k zahvalni nedelji in k evangeliju Mr 12, 38-44/

Neki mož se hoče zahvaliti. Zasluti  stisko uslužbencev v eni restavracij v
ZDA. Mesece dolgo je bila restavracija zaprta, to mož ve. Tako uslužbenci niso
mogli nič zaslužiti. Mnogi od njih so se z majhnimi deli mukoma obdržali nad
vodo. 

To restavracijo je obiskal ta mož. V kratkih pogovorih pred in po jedi je
izvedel, da tukaj dela deset ljudi v dveh izmenah. Končno plača svoj majhen
račun, okoli 15 dolarjev. Imel je ribo in krompirček.

Ko je račun poravnal, je dal poklicati poslovodjo. Izročil mu je 10,000.
dolarjev. Za vsakega od uslužbencev 1,000. dolarjev, to je okoli 840 evrov. S
tem bo malo pomagal tem, ki so v preteklih mesecih komaj kaj zaslužili. Tako
so poročali nekateri tuji časopisi v jeseni 2021.

Lahko bi rekli, da je njegova hvaležnost malo prekipela. In očitno je mož bil
eden od “bogatih”. Toda enkrat prej je moral priti na to idejo, preden jo je 
izpeljal. Morda je imel mož enostavno veliko srce; ali pa slabo vest - ali oboje.

Končno je važno le, da nekdo svojo hvaležnost izrazi. Mnogi bi to radi - pa
tega potem ne naredijo.

Naredimo mi; po možnosti vedno. Ne odlagajmo zahvale. Lahko se zgodi,
da nekaj izberemo, lepo zavijemo, podarimo - in za to nikoli ne prejmemo
zahvale. Žalostno, a se zgodi. Morda včasih tudi pri nas samih. Ali nekaj
napišemo, dobro premišljeno, celo z roko - in odgovor je: Hvala. Najmanjša
možna nedomiselna zahvala. 

Včasih sme naša zahvala malo prekipevati. Tudi zahvala za življenje. Noben
trenutek sreče ni samoumeven. Tako veliko dobrega je milost. In milost se
pomnoži, če se zanjo zahvaljujemo. Potem to občutimo. Da se lahko danes
kljub vsemu še vedno nasmejimo, je vredno zahvale. V Bolgariji rojen angleški
pisatelj Elias Canetti (1905-1994, ki je prejel 1981 Nobelovo nagrado za
književnost), ni bil posebno pobožen mož, je v svojih zapiskih zapisal tale
čudoviti stavek: Bolj kot za svoje potrebe potrebujemo Boga za zahvalo.

Izražajmo svojo zahvalo. Z bujno domišljijo na sebi lasten način - Bogu,
ljudem in naravi. Vsaka zahvala je neke vrste bogoslužje.


