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KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA - 21. november 2021
Darovanje Device Marije; Začetek tedna Karitas
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane

Ob 10.00: pokojni starši Lovšin in Tori
Ponedeljek: 22. 11. 2021
Cecilija (Cilka), devica, mučenka
Ob 18.30: + Franc Kregar, obletna
Torek: 23. 11. 2021
Klemen I., papež, mučenec; dan Rudolfa Maistra, d. p.
Ob 18.30: + Ivan Ahčin, po namenu Lojzke Vrečar
Sreda: 24. 11. 2021
Andrej Dung-Lac, duhovnik in drugi vietnamski mučenci
Spomin Marije Pomočnice kristjanov
Ob 18.30: + brat Ivan Fink
Četrtek: 25. 11. 2021
Katarina Aleksandrijska, devica, mučenka
Ob 18.30: + Rozalija Vene, 7. dan pogreba
+ Jože Lampič, obletna in + Irena Jager
Petek: 26. 11. 2021
Leonard Portomavriški, redovnik, misijonar
Ob 18.30: za pokojne prijateljice, po namenu Vide Hribar
Sobota: 27. 11. 2021
Modest in Virgil, škofa, apostola Karantanije
Ob 18.30: + starši Jager
1. ADVENTNA NEDELJA - nedelja Karitas - 28. november 2021
Katarina Laboure, redovnica, vidkinja
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Marija Perko in + starši Mencin

Izdal: Župnijski urad Ljubljana Rudnik Odgovarja: Lojze Zupan, župnik
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OZNANILA
Od 21. do 28. novembra 2021

“Jaz sem Alfa in Omega, govori Gospod Bog, on, ki
je, ki je bil in ki pride, vladar vsega stvarstva”
(Raz 1,8)
To je ura resnice. Zdaj pride na
dan, kar je bilo vedno rečeno, kar
mora biti rečeno in se bo ob koncu
časov potrdilo, ko se bo prikazal
naš Gospod - vsem domnevno
mogočnim in vplivnim tega sveta
in nam.
Njegova ljubezen je že dolgo
pred tem dobila obraz, obraz
moža iz Nazareta, Jezusa, ki ga
danes častimo kot resničnega Kralja vesoljstva. Počem se On razlikuje od
mnogih drugih vladarjev tega sveta? Po tem, da njegovo kraljestvo ni od tega
sveta. Njegovo kraljestvo je nebeško kraljestvo, ki se bo razprostrlo nad nami
in razkrilo, da pripadamo Bogu, ki se je pred začetkom sveta odločil za nas.
V tem Kralju korenini vse naše življenje. To je ta Kralj, ki odloča o življenju
in smrti, in ki je dal samega sebe, da se nihče, ki se odloči za Božje kraljestvo,
ne izgubi, ampak reši in prejme polnost življenja.
V tem svetu, v katerem živimo, ni ravno videti Božjega vladarstva.
Epidemije, lakota, naravne nesreče, nesreče, ki jih povzroča človek kakor
vojne, begunstvo in migracije brez konca ... Nasproti temu postavlja današnji
praznik Kristusa Kralja vesoljstva čisto drugo znamenje: “Jezusa Kristusa, ki
je zanesljiva priča, prvorojenec izmed umrlih in vladar nad kralji zemlje.
Njemu, ki nas ljubi in nas je s svojo krvjo osvobodil naših grehov ter napravil iz
nas kraljestvo in duhovnike za svojega Boga in Očeta, njemu slava in oblast na
veke vekov. Amen” (Raz 1,5-6).

Jutri, 22. novembra, obhajamo dan cerkvene glasbe .
To je smrtni dan mlade rimske mučenke Cecilije. V tem
korona letu še posebej potrebujemo priprošnjo te
zavetnice glasbe. Naj posreduje za blagor naših
organistov, pevcev in pevk, ki s pesmijo oznanjajo in
slavijo Boga, polepšajo in obogatijo naša bogoslužja. Za
to pričevanje vere in tovrstno služenje naši župniji se
vam, dragi glasbeniki, zahvaljujemo in prosimo nad vas
Božjega blagoslova. Obenem pa spodbujamo in vabimo vse, ki imate radi
slovensko cerkveno pesem, da se pridružite ali otroškemu ali mešanemu
zboru, zagotovo pa pojete pri ljudskem petju.

nakupovanja ... Če hočemo obvarovati stvarstvo, ni vrnitve v stare čase in ne
čakanja, dokler se tudi drugi ne premaknejo. Vsak od nas nosi osebno
odgovornost - in odgovornost pred Bogom - za življenje v in s stvarstvom.
Storimo, kar nam vest govori. In gradimo na obljubi, ki nam jo Bog daje po
preroku Amosu (5,4): “Iščite Boga in boste živeli”. Iskati Boga pomeni tudi
varovati njegovo delo, zemljo, ki jo je ustvaril. Iskati Boga pomeni tudi graditi
na njej njegovo kraljestvo pravičnosti in miru, ljubezni in resnice, kraljestvo
življenja.

Zaradi strogih koronavirusnih ukrepov tudi letos ne bomo
mogli skupno plesti adventnih venčkov , zato se seveda
tem bolj temu priljubljenemu dogodku vere posvetite v
krogu svoje družine.
Otroci so v minulem tednu prejeli Adventne koledarje : v
sredini je priloga za oblikovanje šparovčka za njihove
prihranke za lačne otroke. Radi in iz hvaležnosti se bomo čemu odrekli in s
tem pomagali, saj kljub težavnemu korona letu mi še nismo lačni.
V adventnem času se pripravljamo na praznovanje božiča, to je Jezusovega
rojstva, tako da poglobljeno molimo, recimo tako, da gremo vsako nedeljo k
sveti maši, si prizadevamo za lepše medsebojne odnose in za dobra dela.
Adventni koledarji so na voljo tudi v cerkvi. Lahko jih ponudite tudi
otrokom, ki ne hodijo v cerkev in na ta način pripravite pot Jezusu tudi v
njihova srca.

Nenavadna, a resnična zgodba iz Avstralije o
živem srcu, oblikovanem iz tisoče živih ovc.

“Nimamo več časa za izgubljanje”
je pozval vodja Svetovne meteorološke organizacije finec
Petteri Taalas države sveta na podnebni konferenci v
preteklem tednu v Glasgowu.
Omejitev najvišje hitrosti na avtocestah, zniža nje
segrevanja podnebja. Koliko je naša država pripravljena na
varstvo podnebja? In kako sem jaz? Sem pripravljen spremeniti način mišljenja pri uporabi avta, goriva, kemičnih čistil, škropiv, živil; glede dopusta,

Srce iz ovc - za teto

Pred nekaj tedni je na youtubeu svet
obkrožil video, kjer smo lahko videli srce,
oblikovano iz tisoče živih ovc. Pastir v
Avstraliji je prejel sporočilo, da je umrla njegova teta. Živela je daleč
daleč stran. Zaradi strogega zaprtja nekaterih zveznih držav ni smel več
obiskovati svoje tete. Želel pa ji je v slovo poslati poseben pozdrav.
Prešinila ga je misel, da bi krmo za ovce razložil v obliki velikega srca.
Ovce so še v ograji. Ko potem odpre ograjo, tisoče ovc steče h krmi in
oblikuje veliko srce. Vse to je posnel kot video s pomočjo drona. Video
so potem predvajali pri pogrebu - med pesmijo “Most čez nemirno
vodo”; zadnji pozdrav teti.
In svet, ki je to gledal, je bil očaran nad to izvirno domislico živega
srca za teto.
Mnogi so in še vedno trpijo zaradi omejitev korona-pandemije.
Nekatere države so zopet zaprte; tudi naša Slovenija je temno rdeče
obarvana. Trenutno se najbolj okužujejo mladi, necepljeni. Virologi
sedaj že govorijo o “pandemiji necepljenih”, ki že nastopa kot “četrti
val”. Necepljeni plačujejo ceno za svoje nasprotovanje cepljenju.
Na veliko vsega, kar se dogaja pri nas in po svetu, komaj ali sploh ne
moremo vplivati. Pri tem je pomembno, da ohranimo svoje srce živo in
sočutno. To se v pismu Hebrejcem pravi: “Dobro je okrepčati si srce z
milostjo” (13,9). Krepko srce razbija. Bíje zame in za druge.
Življenje lahko prestanemo samo, kaj šele v najtežjih časih, če
držimo skupaj in čutimo drug z drugim. Obstati pomeni stati skupaj.
Imeti takšno srce je milost. Zato moramo Boga vedno znova prositi za
milost krepkega, sočutnega srca. In dovoliti Kristusu, da on, Dobri Pastir,
kraljuje v njem in nas pase.

