
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

5. VELIKONOČNA NEDELJA - 15. maj 2022
Pomladansko žegnanje - obletnica posvetitve rudniške župnijske cerkve
Izidor, kmet - Svetovni dan družine - ob 10. uri maša za gasilce
Ob 8.00:  za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + teti Angela in Nežka Meden
Ponedeljek: 16. 5. 2022
Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec
Ob 18.30: + Angela Dremelj, obletna
Torek: 17. 5. 2022
Jošt, puščavnik
Ob 18.30: + Stane Podržaj, po namenu Kuharjevih
Sreda: 18. 5. 2022
Janez I., papež, mučenec
Ob 18.30: + Jože Kraškovic, obletna
Četrtek: 19. 5. 2022
Peter Celestin, papež
Ob 18.30: + Metka Jamnik, obletna in ob rojstnem dnevu ter + Stane
Petek: 20. 5. 2022
Bernardin Sienski, duhovnik
Ob 18.30: za vse pokojne iz družine Nebec iz Babne Gorice
Sobota: 21. 5. 2022
Timotej, diakon, mučenec
Ob 18.30: + Viktorija Vončina, obletna
6. VELIKONOČNA NEDELJA - nedelja turizma - 22. maj 2022
Praznik prvega svetega obhajila
Ob 8.00:  za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Jožefa in Anton Barborič

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

ODPRIMO VRATA NAŠE CERKVE VERI



 Smo ravno na polovici meseca majnika, ki je posvečen nebeški
Materi Mariji. Zopet lepo vabljeni k šmarnični pobožnosti . Rad bi
videl, da bi tako otroci kot odrasli prihajali v večjem številu. Vem,
da je maj natrpan z urniki, a svetopisemska modrost vabi k
zaupanju v Previdnost: “Zaman je, da vstajate zgodaj, da hodite
pozno počivat, da jeste kruh velike muke: svojemu prijatelju bo on naklonil
spanje” (Ps 127,2). Ta blagoslov bi vam lahko prinesla ura z evharističnim
Jezusom in Marijo. Vabljeni, da v drugi polovici maja preverite to modrost in
videli boste, da deluje!

 Prvoobhajanci pridejo v sredo, 18. maja ob 17. uri k
prvi spovedi. Njihovi starši, sorodniki in drugi verniki bodo
zakramet sprave lahko prejeli v četrtek, 19. maja med
večerno mašo. Po tej maši bo skupna vaja prvoobhajancev
s starši.

Slovesnost prvega svetega obhajila bo v nedeljo, 22. maja 2022 ob 10.
uri. Šest deklic in štirje dečki bodo prvič prejeli Jezusa v svoje srce.

Dragi starši, ob vašem zgledu obhajanja zakramentov, molitve in
praznovanja vere se bo vaš otrok naučil krščansko živeti in želel ostati v
župnijskem občestvu. Otrok potrebuje, da ga spremljate, spodbujate in skupaj
z njim obhajate bogoslužje v cerkvi in doma vsakodnevno molite.

Kakor smo se dogovorili, je slovesnost prvega obhajila vredna trajnega
spomina, zato ga bosta posnela izbrana fotografinja iz Jurkove in snemalec
s kamero. Pri maši bo prepeval otroški pevski zbor.

Za čiščenje in krašenje cerkve bodo kot običajno poskrbeli starši
prvoobhjancev, pri košnji in urejanju okolice pa se bo treba ozirati na vreme.
Molimo za primerno vreme, da bomo lahko upali, da bo lepo!

 Naše zvonove so mojstri po žerjavu spustili iz zvonika in jih
odpeljali v delavnico na temeljito prenovo. Največji zvon,
posvečen sv. Antonu, je iz leta 1862, star 160 let, srednji
zvon, posvečen Mariji in najmanjši zvon, posvečen sv. Simonu
in Judu Tadeju, sta iz leta 1922, stara 100 let; prejšnja
zvonova je vzela prva svetovna vojna. Obnovo zvonov priporočam v vašo
molitev, da bo čimprej in uspešno končana, hkrati pa apeliram na vašo
dobroto, da se za obnovo zavzamete tudi z denarnim prispevkom, da bo ob
koncu obveljalo: Čisti računi, dobri prijatelji!

Danes bi vam rad sporočil še, da se je v prvih dneh te obnove pokazala
možnost, tako mojster, da bi nabavili še četrti zvon, kako bi lepota zvonjenja
bila dopolnjena. Čisto naravno, da se bodo stroški zvišali, predvidoma za
5000 evrov. Predlagal sem, da bi novi zvon bil posvečen sv. Janezu Bosku.
Trenutno pa išče botra; tako bi lahko že kmalu skupaj z ostalimi tremi
pozvanjal k Božji slavi in oznanjal svojega dobrotnika. Biti takšen boter je bilo
do zdaj v velik ponos darovalca. Vsekakor je dobro delo, ki v nebesa pomaga! 

Župnik Lojze svojim faranom ob
župnijskem prazniku posvetitve cerkve

GASILEC KRISTJAN

Sv. Florijan, zavetnik gasilcev, ni bil pravi gasilec, ampak
prej vzoren kristjan. Vendar ni slučaj, da se ga povezuje z
gasilci. Dober kristjan in dober gasilec imata namreč veliko
skupnega. Kot prvo: biti stalno buden in v pripravljenosti na
pomoč. Zato potrebuje gasilsko in Božjo opremo (Ef 6,10-
17). Kot drugo: zanj veljajo Jezusove besede: “Nihče nima
večje ljubezni, kakor je ta, da kdo dá svoje življenje za svoje
prijatelje” (Jn 15,13). Zato: Naša hvaležnost in čestitke!


