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2. POSTNA NEDELJA - 13. marec 2022
Papeška nedelja
Ob 8.00: po osebnem namenu
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 14. 3. 2022
Pavlina, redovnica
Ob 18.30: + Zdenka in Franc Istenič
Torek: 15. 3. 2022
Klemen Marija Dvoržak, redovnik
Ob 18.30: + Franc Jevnikar, obletna in vsi pokojni iz družine Mehle
Sreda: 16. 3. 2022
Božji služabnik Danijel Halas, duhovnik, mučenec
Ob 7.00: v dober namen
Četrtek: 17. 3. 2022
Patrik (Patricij), škof, misijonar
Ob 18.30: + stari ata Ivan Dremelj - Johan, ob 125. rojstnem dnevu
Petek: 18. 3. 2022
Ciril Jeruzalemski, škof, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Brigitte Grandovec Vider, obletna
Sobota: 19. 3. 2022
Jožef, Jezusov rednik - začetek tedna družine
Ob 10.00: + ati Jožef Dremelj, ob godu
Ob 18.30: + Francka in Jože Saje, ob godu in rojstnem dnevu
3. POSTNA NEDELJA - 20. marec 2022
Martin iz Brage, škof
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane

Ob 10.00: + Alojz Vintar, obletna

Izdal: Župnijski urad Ljubljana Rudnik Odgovarja: Lojze Zupan, župnik
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Evharistija je za nas bistvena:

Jezus hoče vstopiti v naše

življenje in ga napolniti s

svojo milostjo.
papež Frančišek

 V prihodnjem tednu bom vključno do sobote v Veržeju na duhovnih vajah ,
zato so tudi Oznanila napisana za dva tedna, to je od 6. do 20. marca 2022.
V tem tednu ne bo verouka, maša bo pa trikrat na Rudniku in sicer v
ponedeljek, v sredo zjutraj in v petek. Jaz bom v Veržeju maševal po namenu.
Če boste kaj potrebovali, se obrnite na g. Jureta Babnika in z njim urejajte v
slučaju pogreba. Njegova telefonska številka je: 041 856 452.

 Prihodnjo, to je na 2. postno nedeljo , 13. marca, bo ob 15. uri iz Poti na
Debeli hrib pobožnost križevega pota . Že sedaj lepo vabljeni, sicer pa je 
križev pot tudi vsak petek pol ure pred večerno mašo , to je ob 18. uri.

1. POSTNA NEDELJA - 6. marec 2022
Koleta (Nika), redovnica
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + starši Stane in Emilija Elikan 
Ponedeljek: 7. 3. 2022
Perpetua in Felicita, mučenki
Ob 18.30: + Jože Jarec, obletna
Torek: 8. 3. 2022
Janez od Boga, redovni ustanovitelj
Sreda: 9. 3. 2022
Frančiška Rimska, redovnica
Ob 7.00: + stara mama Dremelj Frančiška, ob godu, rojena Usenik na Golem
Četrtek: 10. 3. 2022
40 mučencev iz Armenije
Petek: 11. 3. 2022
Konštantin, spokornik, mučenec
Ob 18.30: + Marija Okorn-Mlakarjeva, obletna
Sobota: 12. 3. 2022
Justina, devica, redovnica - gregorjevo
2. POSTNA NEDELJA - 13. marec 2022
Papeška nedelja
Ob 8.00: po osebnem namenu

Ob 10.00: za žive in pokojne župljane 

 Na 2. postno nedeljo je tudi papeška nedelja , obletnica njegove izvolitve,
zato bomo po oznanilih zapeli zahvalno pesem in molili za svetega očeta.

 V soboto, 19. marca goduje sv. Jožef , Jezusov krušni oče. Maša bo ob 10.
uri dopoldne in zvečer ob 18.30. Počastimo tudi naše očete in molimo zanje.

 Postno dekanijsko romanje v Šmarje pri Jelšah bo v soboto, 26. marca
2022. Program romanja: avtobus bo odpeljal izpred rakovniške cerkve
oziroma za nas iz obračališča na Rudniku 10 minut pred 7. uro zjutraj. Vožnjo
bo nadaljeval po avtocesti do Dramelj in potem po regionalni cesti do Šmarja
pri Jelšah. Po prihodu tja se bomo razdelili v dve skupini: prva skupina bo
molila križev pot na Kalvarijo, druga skupina si bo ogledala Baročni muzej.
Nato se bosta skupini zamenjali. Ob 12. uri bo sveta maša v župnijski cerkvi
Marije Vnebovzete. Po sveti maši bo ob 13. uri kosilo v bližnji gostilni. Po
kosilu se bomo odpravili proti domu. V Ljubljani bomo predvidoma ob 17. uri.
Prispevek 35 evrov vključuje avtobusni prevoz, vstopnino za muzej in kosilo.

19. marca Cerkev praznuje god
sv. Jožefa. Evangeliji redko

spregovorijo o njem, čeprav je za
Jezusovo otroštvo nepogrešljiv.
Mariji ostaja zvest, čeprav sta
nosečnost zaročenke in angelova
razlaga veliko zahtevili od njega. Ko
je v preganjanju kralja Heroda
novorojeni Jezus prišel v življenjsko

nevarnost, žene in otroka ni pustil na cedilu, ampak je z njima bežal v Egipt. Zadnjikrat evangeliji
poročajo o njem, ko je z Marijo in trinajstletnim Jezusom romal v Jeruzalem. To je pripoved, ki
dokazuje, da je Jožef svojega sina vzgajal v judovski veri.

Cerkveno izročilo je zapolnilo vrzel v evangelijih glede Jožefovega življenja: najdemo na primer
cerkvena okna, kjer je uprizorjena poroka Marije in Jožefa ali Jožefova smrt, pri kateri je navzoč
Jezus.

Takšna “dopolnila” nam lahko pomagajo podoživeti, da je Jožef živel čisto “normalno” življenje.
Normalno življenje, kakršno je živel Jožef, je postalo del zgodovine odrešenja. To je stil življenja,
ki ga lahko živim tudi jaz: v zaupanju v Boga igram svojo nepogrešljivo vlogo v nikoli končani Božji
zgodovini odrešenja.


