GODOVI

PRAZNIKI

SVETE MAŠE

19. NEDELJA MED LETOM - 7. avgust 2022
Sikst II., papež, mučenec
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Marjan Zrimšek, ob rojstnem dnevu
Ponedeljek: 8. 8. 2022
Dominik, duhovnik, ustanovitelj dominikancev
Ob 18.30: + Viktorija Zupančič, 30. dan
Torek: 9. 8. 2022
Terezija Benedikta od Križa (Edith Stein), mučenka, sozavetnica Evrope
Ob 18.30: + Marija Vončina, obletna
Sreda: 10. 8. 2022
Lovrenc, diakon, mučenec
Ob 7.00: + Alojzij Levstek, po namenu Martine in Miha z družino
Četrtek: 11. 8. 2022
Klara (Jasna), devica, redovna ustanoviteljica klaris
Ob 18.30: za vse pokojne iz družine Škrbinc in Vrečar
Petek: 12. 8. 2022
Ivana Šantalska, vdova, redovnica
Ob 18.30: + Filip Ogrinc, 30. dan smrti
Sobota: 13. 8. 2022
Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik, mučenca
Ob 18.30: + Stanislav Petkovšek, obletna
20. NEDELJA MED LETOM - 14. avgust 2022
Maksimiljan Kolbe, duhovnik, mučenec
Ob 8.00: + Angela in Janez Zupančič in vsi pokojni iz družine Zupančič
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

KDO JE ZARES BOGAT?
Kaj me dela bogatega? Ali: Kako mi gre dobro? Za bogataša v evangeliju

(Lk 12,13-21) je jasno: zahvaljujoč dobri letini je preskrbljen, če si jo zdaj
zagotovi. Za to mora še načrtovati in graditi. Potem pa bo “duša lahko
počivala”. Bogataš ni hudobni izkoriščevalec in tudi ne pohlepni kmetijski
ekonomist. Vendar je neumnež, pravi Jezus. Kajti ob vseh previdnostih ukrepih je pozabil, da je
dobro življenje več kot materialna varnost. Lahko se konča čez noč, in potem je čisto vseeno, kako
pametno je vlagal. Biti bogat je v Božjih očeh nekaj drugega.
In zdaj smo vprašani mi: Kaj nas dela bogate? Kaj nasičuje našo dušo? Delni odgovor daje
povod za razlago te prilike: poslušalec, ki se s svojim bratom prepira zaradi dediščine. Mnogi med
nami poznamo ta problem. In vendar: Kako lepo bi bilo, če brat, če sestra ne bi bila moja
nasprotnika. Če bi se mogli skupno hvaležno spominjati ljubezni in skrbi staršev, ki jim dediščino
dolgujemo. Če ne bi šlo za zbiranje denarja, ampak srečnih trenutkov. Pravilno vlagajmo ...

KJE JE TVOJ ZAKLAD ... IN SRCE?
Evangelij (Lk 12,32-48), ki drami. Gre za budnost in pozornost, za
zvestobo in svobodo. Te vrline, torej to, kar je dobro za življenje, so bile
Jezusu posebej pomembne. Danes budnosti pravijo “zavedanje” ali
“jasnost”. Ta budnost pomaga, da življenje zavestno živimo in oblikujemo,
se v njem orientiramo in razvijamo. Pozornost povezuje moje misli in srce:
“Kjer je vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce”, pravi Jezus. Če smo iskreni,
imamo poleg vere še druge zaklade, ki nas zelo zaposlujejo ali celo očarajo. Tako je zvestoba
vedno znova na preizkušnji: če moram dolgo čakati na sadove, če ne vidim jasnega smisla.
Še zlasti hrepenimo po svobodi. Ta diši po “sreči”. Jezus pravi, da je dobro, znebiti se varnosti:
“Prodajte svoje premoženje ... Naredite si mošnje, ki ne ostarijo”. To je resnično tvegano, nobena
socialna romantika. In vendar. Obljubljena svoboda je prav v izpuščanju, odvzame strah in odpre
pogled k višjemu cilju: “Ne boj se, kajti vašemu Očetu je bilo v veselje, da vam dá kraljestvo.”

18. NEDELJA MED LETOM - 31. julij 2022
Ignacij Lojolski, duhovnik, ustanovitelj jezuitov; Helena Švedska, vdova, muč.
Ob 8.00: + sestrica Milenca Dremelj, ob rojstnem dnevu
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 1. avgust 2022
Alfonz Marija Ligvorij, škof, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Marija Šparovec in pokojni starši, obletna
Torek: 2. 8. 2022
Štefan I., papež, mučenec
Ob 18.30: + Stane Skubuc, obletna
Sreda: 3. 8. 2022
Konrad, redovnik
Ob 7.00: v dober namen
Četrtek: 4. 8. 2022
Janez Marija Vianney, arški župnik
Ob 18.30: + Štefan Majnič, 30. dan
Petek: 5. 8. 2022
Marija Snežna (Nives) - prvi petek
Ob 18.30: + Slavko Tancek, ob 70. rojstnem dnevu, + Janez Tancek,
ob 35. obletnici in + Marija Tancek, ob 20. obletnici smrti
Sobota: 6. 8. 2022
Jezusova spremenitev na gori - prva sobota
Ob 18.30: + Marija in Vladimir Mlakar iz Orel
19. NEDELJA MED LETOM - 7. avgust 2022
Sikst II., papež, mučenec
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Marjan Zrimšek, ob rojstnem dnevu
Današnja OZNANILA so zopet napisana za dva tedna, ker imajo v založbi Salve kolektivni dopust
in servis strojne opreme. Želimo jim dober počitek, potem pa zopet prijazno sodelovanje z nami.
Na Krištofovo nedeljo smo pri obeh mašah v akciji MIVA zbrali 830. evrov za nakup različnih
vozil in delovnih strojev našim misijonarjem. Lansko leto 755. evrov. Bog naj vam povrne s srečno
vožnjo.
V četrtek pred prvim petkom bomo ob 17.30 molili za nove duhovne poklice. Pridružite se temu
češčenju in skupno prosimo, kakor naroča Gospod.
Na prvi petek, ko častimo Jezusovo Srce, bom prinesel zakramente na domove naših bolnikov,
da bi skupaj z njim in njegovim mirom lažje nosili svoj križ starosti in bolezni. Drugi pa lepo
vabljeni k večerni maši, da počastimo njegovo Srce in mu izročimo svoja življenja.
V soboto obhajamo praznik Jezusove spremenitve na gori, ko so trije učenci iz oblaka zaslišali
glas: “Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslušajte!” (Lk 9,35). Tudi mi lahko slišimo Gospodov

glas vsakič, ko se z Njim pogovarjamo v molitvi, med branjem Svetega pisma ali premišljevanjem
o dnevnih dogodkih.
Prihodnja nedelja je prva v mesecu avgustu, zato bo po obeh mašah ofer-darovanje za prenovo
zvonika, zvonov in avtomatizacijo zvonjenja. Že vnaprej Bog plačaj za Vaš dar.

KDO JE ZARES REVEN?

Ljudje žrejo
svoj svet.
Vedno bolj.
To ni dobro
za svet. In
posledično
tudi ne za
nas same.

Kdor ne vidi čez rob
svojega
nakupovalnega
vozička, postane
slep za bedo sveta.
In bi lahko veliko
pomagal, ne da bi
zato sam manj
kakovostno živel.

