GODOVI

PRAZNIKI

SVETE MAŠE

4. NEDELJA MED LETOM - 30. januar 2022
Praznovanje godu sv. Janeza Boska
Ob 8.00: + starši Zupančič in drugi + iz družine Zupančič
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 31. 1. 2022
Janez Bosko, duhovnik, ustanovitelj salezijancev in vzgojitelj mladih
Ob 18.30: + Tomaž Kotnik, 7. dan pogreba
Torek: 1. februar 2022
Brigita Irska, opatinja
Ob 18.30: + Jože Jager mlajši, obletna
Sreda: 2. 2. 2022
Jezusovo darovanje - svečnica; Simeon in Ana, preroka
Ob 10.00: + Rozalija Vene, po namenu Dolinškovih
Ob 18.30: za zdravje
Četrtek: 3. 2. 2022
Blaž, škof, mučenec
Ob 18.30: za zdravje Marije in Marjana Slavič
Petek: 4. 2. 2022
Jožef Leoniški, kapucin, misijonar - prvi petek
Ob 18.30: + Julijana in Nežka Novak, obletna
Sobota: 5. 2. 2022
Agata, devica, mučenka - prva sobota
Ob 18.30: za žive in pokojne iz družine Belak
5. NEDELJA MED LETOM - 6. februar 2022
Pavel Miki, duhovnik in drugi japonski mučenci
Ob 8.00: + Franc Vidic, obletna
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

Na jutrišnji dan obhajamo god sv. Janeza Boska. Po maši bomo imeli srečanje
Župnijskega pastoralnega sveta in ključarjev. Lepo vabljeni.
V sredo, 2. februarja, je praznik Jezusovega darovanja ali
svečnica. Pri obeh mašah, ob 10. uri in ob 18.30 bo blagoslov sveč,
ki jih prinesite s seboj. Na svečnico praznujemo Dan posvečenega
življenja, v spodbudo redovnikom in redovnicam, da bi ponovno
ovrednotili Božji klic k tesnejši hoji za Jezusom Kristusom in
sodelovanju pri njegovem odrešenjskem poslanstvu v Cerkvi in v svetu.
Molimo zanje, da bi mogli v polnosti uresničevati svojo poklicanost.
V četrtek obhajamo god sv. Blaža, priprošnjika zoper bolezni v grlu in
prehladna obolenja. Pri maši bomo prejeli njegov blagoslov.
Ob 17.30 bo molitvena ura za nove duhovne poklice.
Lepo vabljeni.
Na prvi petek dopoldne bom obiskoval naše bolnike na domovih, drugi pa vabljeni k
večerni maši, da posvetimo in izročimo svoja življenja Jezusovemu Srcu. Potem bomo
lahko bolj pogumno in potrpežljivo prenašali ta težki čas, ki nevarno ogroža naše življenje.
Na prvo soboto se posvetimo brezmadežnemu Marijinemu Srcu in molimo za svetost
duhovnikov.
Prihodnja nedelja je prva v mesecu februarju, zato bo po obeh
mašah ofer za celovito obnovo zvonika in novo avtomatizacijo
zvonjenja. Delo bosta opravila dva podjetja in sicer KRN d.o.o.
sistemi za avtomatizacijo zvonjenja in podjetje Janeza Moškriča za
novo hrastovo nosilno konstrukcijo, peskanje zvonov, ki jih bo
potrebno spustiti iz zvonika, zidarska obdelava pokajočih obokov in
druga gradbena dela v prostoru pri zvonovih. Predračun znaša
31,208. evrov. Morebitne podražitve niso vštete. S pripravljalnimi deli
so obrtniki že začeli in obetajo temeljito prenovo in sanacijo zvonika
ter novo avtomatiko za mehko zvonjenje in tudi več načinov pritrkovanja. Po tem grobem
opisu del boste vsaj zaslutili dogajanje v zvoniku, postali še bolj ponosni na to dediščino
naših prednikov, ki je hrati trajna naložba za našo mladino in prihodnost ter s svojim
darom, velikodušno kolikor zmorete, denarno podprli ta projekt. Hvala Bogu in vam, da
nimamo nobenih dolgov, in bomo lahko zahvaljujoč vaši darežljivosti zbrali tudi to
predvideno vsoto.
Tovariši na poti, ki poslušajo, jasno spregovorijo,
praznujejo in so
SOODGOVORNI V NAŠEM SKUPNEM POSLANSTVU
Sinodalnost je v službi poslanstva Cerkve, v katerem so
poklicani sodelovati vsi njeni člani.

Kako so krščeni poklicani k dejavni udeležbi v poslanstvu misijonarskih
učencev?
Kaj krščenemu preprečuje, da bi bil dejaven v poslanstvu?
Katera področja poslanstva zanemarjamo?
Kako skupnost podpira svoje člane, ki se zavzemajo za služenje v družbi
(družbena in politična zavzetost, v znanstvenem raziskovanju in poučevanju,
v spodbujanju socialne pravičnosti, v zaščiti človekovih pravic in v skrbi za
skupni dom-našo zemljo)?
Kako Cerkev pomaga tem članom, da živijo svoje služenje družbi kot
poslanstvo?
Kako poteka razločevanje v odločitvah, povezanih s poslanstvom, in kdo
sodeluje pri tem?
2. februarja Cerkev obhaja večplastni
praznik. Začne se že pri poimenovanju:
danes se glasi “Gospodovo darovanje”.
Znana pa so tudi imena “Očiščevanje
blažene Device Marije” , “Svečnica” ali
“Jezusovo darovanje v templju”.
Večplastnost praznika, ki se zrcali v
različnih poimenovanjih, ima svoje dvojne
korenine v judovski veri Jožefa in Marije, ki
jih najdemo v Stari zavezi.
Prvi pravni predpis (3 Mz 12) pravi, da
ženska 40 dni po porodu velja za nečisto; za
časa jeruzalemskega templja je morala
duhovniku v očiščevalno daritev izročiti ovco, če je ni zmogla, pa dva golobčka
ali dve grlici. Iz tega razloga sta tudi Jožef in Marija 40 dni po Jezusovem rojstvu
(2. februar na našem koledarju) prišla v jeruzalemski tempelj.
Drugi pravni predpis pa pravi, da v spomin na izhod iz Egipta (pomor vseh
egiptovskih prvorojencev pri ljudeh in živalih) velja vsak novorojeni judovski sin
za Božjo lastnino (2 Mz 13), in naj se Bogu izroči. Po 4 Mz 18,16 so prvorojence
odkupili z denarjem, o čemer pa Lukov evangelij, ki nam poroča o Jezusovem
darovanju (2,22-39), nič ne pove. Da je izročitev prvorojenca bila več kot
simbolno dejanje, je poskušal izraziti slikar Guercino na začetku 17. stoletja (glej
sliko). Kakor da se Jožef upira izročiti svojega sina duhovniku!
Kaj pove ta praznik nam danes? Najprej, da sta bila Jožef in Marija in po
njima tudi Jezus globoko zakoreninjena v judovski veri. Drugič, da vsi ljudje, ne
glede na spol in vrstni red rojstva, pripadajo Bogu - živimo v globokem odnosu
z njim. Jožef in Marija sta v templju srečala Simeona in Ano, ki sta vse življenje
pričakovala Mesija in zdaj poistovetita Jezusa z Odrešenikom in Zveličarjem.

