
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

3. ADVENTNA NEDELJA - 12. december 2021
Devica Marija iz Guadalupe
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane

Ob 10.00: + Marjan Zrimšek, obletna
Ponedeljek: 13. 12. 2021
Lucija, devica, mučenka
Ob 18.30: + Janez Nebec, obletna
Torek: 14. 12. 2021
Janez od Križa, duhovnik, cerkveni učitelj
Ob 18.30: za vse pokojne iz družine Lukan in Rigler
Sreda: 15. 12. 2021
Antonija, Krizina in druge drinske mučenke
Ob 7.00: za + Baštetove iz Babne Gorice
Četrtek: 16. 12. 2021
Adelajda (Adela), kraljica - začetek božične devetdnevnice
Ob 18.30: za vse žive otroke in vnuke, po namenu mame Vide Hribar
Petek: 17. 12. 2021
Viviana, opatinja
Ob 18.30: + Janez in Marija Fink
Sobota: 18. 12. 2021
Vunibald, opat
Ob 18.30: za vse žive in pokojne v družini Belak
4. ADVENTNA NEDELJA - 19. december 2021
Urban V., papež; Anastazij, papež
Ob 8.00: v dober namen

Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
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Ljubljana Rudnik

OZNANILA 

Od 12. do 19. decembra 2021

Veselite se v Gospodu zmeraj

Tako nas na 3. adventno nedejo spodbuja Pavel (Flp 4,4-7/.
Ta nedelja se imenuje tudi nedelja veselja; to se pozna na
adventnem vencu, kjer gori tretja svetlejša sveča in podobne
barve naj bi bil tudi mašnikov plašč. Da je Božič blizu, je že
velik razlog za veselje. Toda če bi bilo vezano samo na
božične praznike, bi kmalu izzvenelo. Kakšno veselje ima Pavel v mislih?

Kaj pravzaprav pomeni veselite se, biti srečen? To je gotovo eno naših najglobljih
vprašanj, ki zaposluje vsa obdobja življenja. Naj bo v otroštvu, v najstniških letih ali
v zgodnji odraslosti, v veselju ljubezni in družine, v bolezni in zdravju, v starosti,
iščemo srečo, ki se nam pogosto izmika. Želja, da bi ljubili in bili ljubljeni, je vedno
navzoča. Prinaša veselje in včasih trpljenje, zadovoljstvo in boj, strah in pogum,
srečo in mir. V vzponih in padcih poskušamo spoznati tudi pomen Božje ljubezn do
nas. Včasih čutimo, da nam je Bog bolj daleč kot blizu, prej sodnik kot odrešenik,
zopet drugič ga doživimo kot usmiljenega očeta ali kot nežno in skrbno mater.
Nekateri se v iskanju sreče začnejo čudno vesti in zaidejo na krive poti; za druge
teče iskanje sreče bolj lahko in gladko.

V času kralja Heroda je judovsko ljudstvo pričakovalo Mesija, ki bo obnovil
izraelsko kraljestvo in na novo vzpostavil pravi odnos z Bogom. Ljudje so se zbirali
okrog Janeza Krstnika in ugibali, ali ni morda on Mesija, ki jih bo pripeljal do te
sreče, da bo rimske zasedbe konec, Božja postava se bo spoštovala.

Janez Krstnik prizna (Lk 3,10-18), da je samo znanilec tistega, ki prihaja v
Gospodovem imenu. Obljubi, da bo Kristus vpeljal nov čas, ustvaril nove ljudi, ki
bodo krščeni s Svetim Duhom in ognjem. Živeli bodo v novem odnosu s Kristusom
kot prijatelji, ki jih bo navdihoval Sveti Duh. Sv. Pavel v pismu Filipljanom spodbuja
nove kristjane, naj zaupajo Kristusu: v molitvi in hvaležnosti za njegove darove. V
njem je resnična sreča. Ravno tako za nas, ki smo krščeni in hodimo za Jezusom.



V četrtek, 16. decembra,  začnemo božično devetdnevnico . Z njo se bolj
močno pripravljamo na praznovanje Jezusovega rojstva v božični noči,
predvsem v naših srcih. Vsak večer se bomo obgatili z mislijo iz knjižice V
zakramentih do Jezuščka . Napisala jo je Tadeja Roblek, moja nekdanja
veroučenka v Goričah, zdaj mati štirih otrok. Vsi lepo vabljeni k devetdnevnici,
še posebej otroci. Drugače pa se tudi doma zbirajte k molitvi in branju Svetega
pisma ob adventnem vencu, morda tudi ob Mariji romarici, ki vas čaka v
župnišču. Otroci, ne pozabite nahraniti lačnih otrok v misijonskih deželah, tako
da v hranilnik prispevate “za skodelico riža”, mogoče še za zvezek ali zdravila.

Priložnost za božično spoved bo na četrto adventno nedeljo, 19. decembra,
pri obeh mašah. Zadnji teden pred Božičem pa bo možnost prejeti zakrament
sprave tudi na Rakovniku od 9. do 12. ure ter popoldne od 15. do 19. ure.

Za mladino je skupna priprava na Božič 17. decembra ob 20 , uri na
Rakovniku

ZA SINODALNO CERKEV:
občestvo, sodelovanje in poslanstvo.

Ta sinodalni proces se je slovesno odprl 9. in
10. oktobra 2021 v Rimu, po krajevnih Cerkvah
pa 17. oktobra.
S sinodo papež Frančišek vabi vso Cerkev k
razmisleku o temi, ki je odločilnega pomena za
njeno življenje in poslanstvo: “Ravno pot
sinodalnosti je pot, ki jo Bog pričakuje od
Cerkve tretjega tisočletja.” To potovanje, ki sledi
“prenovi” Cerkve v skladu z 2. vatikanskim

koncilom (1962-1965), je dar in naloga: s skupno hojo in skupnim premišljevanjem o
opravljeni poti bo Cerkev (to smo mi vsi) lahko po lastni izkušnji spoznala, kateri procesi
ji lahko pomagajo živeti občestvo, doseči sodelovanje in se odpreti poslanstvu. Prav naša
“skupna hoja” je tisto, v čemer se najučinkoviteje uresničuje in kaže narava Cerkve kot
Božjega romarskega in misijonarskega ljudstva.

Spodbuja in vodi nas temeljno vprašanje: Kako se danes na različnih ravneh (od
krajevne - na Rudniku do vesoljne) uresničuje ta “skupna hoja”, ki Cerkvi omogoča, da
oznanja evangelij v skladu z zaupanim ji poslanstvom, h katerim korakom nas vabi Sveti
Duh, da bi rastli kot sinodalna Cerkev?

Da bi mogli skupaj odgovoriti na to vprašanje, moramo poslušati Svetega Duha, ki kot
veter “veje, koder hoče, njegov glas slišiš, pa ne veš, od kod prihaja in kam gre” (Jn 3,8),
hkrati pa moramo biti odprti za presenečenja, ki nam jih bo na tej poti gotovo pripravil.

Tako bomo sprožili dinamiko, ki nam bo pomagala požeti nekaj sadov sinodalnega
spreobrnjenja, ki bo postopoma zorelo. Ti cilji so velikega pomena za kakovost
cerkvenega življenja in uresničevanje poslanstva evangelizacije, ki smo ga v moči krsta
in birme deležni vsi. Tukaj bomo navedli glavne prvine, ki določajo sinodalnost kot obliko,
slog in zgradbo Cerkve:

 spominjati se, kako je Duh vodil Cerkev skozi zgodovino in kako nas danes
kliče, da bi skupaj pričevali za Božjo ljubezen;

 živeti cerkveni proces sodelovanja in vključevanja, ki vsem, zlasti pa tistim,
ki se zaradi različnih razlogov znajdejo na obrobju, ponuja priložnost, da se
izrazijo in so slišani ter prispevajo k razvoju Božjega ljudstva;

 prepoznavati in ceniti bogastvo in raznolikost darov in karizem, ki jih Sveti
Duh velikodušno podarja v dobro skupnosti in v dobro celotne človeške družine
in celotnega stvarstva;

 raziskovati možnosti za sodelovanje pri oznanjevanju evangelija in v
prizadevanjih za izgradnjo lepšega sveta, primernega za bivanje vsega živega;

 preučevati, kako Cerkev živi odgovornost in oblast ter vodilne strukture, da
bi osvetlili predsodke in izkrivljena ravnanja, ki niso zakoreninjena v evangeliju
ter jih skušali spremeniti;

 krščansko skupnost potrjevati kot verodostojni subjekt in zanesljivega
partnerja v socialnem dialogu, zdravljenju, spravi, vključevanju in sodelovanju,
obnovi demokracije, spodbujanju bratstva in družbenem prijateljstvu ter varstvu
narave;

 obnavljati odnose med člani krščanskih skupnosti, pa tudi med skupnostmi
in drugimi družbenimi skupinami, npr. skupnostmi vernikov drugih veroizpovedi
in ver, organizacijami civilne družbe, ljudskimi gibanji;

 spodbujati naklonjenost in prevzemanje sadov nedavnih sinodalnih izkušenj
na vesoljni, regionalni, nacionalni in krajevni ravni.

Na zadnji seji Župnijskega pastoralnega sveta in ključarjev (6. 12.) smo sklenili, da bi
v vsakih naslednjih Oznanilih napisali nekaj več o sinodalnem procesu, v katerega se kot
del vesoljne Cerkev želimo vključiti kot člani rudniške župnije, ki ji pripadamo in smo zanjo
odgovorni. Tukaj bomo postavili temeljno vprašanje, o katerem naj bi v naslednjem tednu
razmišljali. Na naši spletni strani boste na predloženi shemi imeli možnost, lahko tudi po
navadni pošti ali osebno župniku, napisati, kaj Vi mislite o stvarnosti Cerkve, kako jo
doživljate; smete dobronamerno kritizirati in seveda tudi pohvaliti.

Temeljno vprašanje: TOVARIŠI NA POTI

V Cerkvi in družbi smo drug ob drugem na isti poti.
Kdo v naši krajevni Cerkvi na Rudniku “hodi skupaj”? Kdo so tisti, ki so od

Cerkve oddaljeni? Kako smo poklicani, da rastemo kot tovariši? Katere osebe ali
skupine so ostale na obrobju? Kaj lahko jaz tukaj storim?


