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SVETE MAŠE

23. NEDELJA MED LETOM - angelska nedelja - 4. september 2022
Rozalija Siciljska, devica, spokornica
Ob 8.00: + Franc Zupan, ob roj. dnevu, p. n. vnukov Maje in Petra z družinama
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 5. 9. 2022
Mati Terezija, redovnica, redovna ustanoviteljica
Ob 18.30: + Alojz Vintar, ob rojstnem dnevu
Torek: 6. 9. 2022
Zaharija, prerok
Ob 18.30: + Marija Dolinšek, po namenu Iztoka Petriča
Sreda: 7. 9. 2022
Marko Križevčan, mučenec
Ob 7.00: pokojni Marinčkovi iz Orel
Četrtek: 8. 9. 2022
ROJSTVO DEVICE MARIJE - mali šmaren
Ob 10.00: + Marija Slanc, ob godu
Ob 18.30: + Andrej Zrnec, starejši
Petek: 9. 9. 2022
Peter Klaver, jezuit, misijonar
Ob 18.30: + Gabrijel Frančič, obletna
Sobota: 10. 9. 2022
Nikolaj Tolentinski, spokornik
Ob 18.30: + Leopoldina Jager, po namenu družine Martinc
24. NEDELJA MED LETOM - 11. september 2022
Prot in Hijacint, mučenca
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: za vse pokojne Vampljeve
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

Hoditi tesno za Jezusom, ni lahko,
kajti pot, ki jo izbere, je križev pot.
Navijači niso na najboljšem glasu. Veljajo za
ljudi, ki se bolj ali manj prepričani priključijo neki
stvari, več pa tudi ne. So zraven, ko pa začne trda
presti, hitro odnesejo pete. Če jih vprašate: “Zakaj
ste sodelovali?” ali “Zakaj ste to podprli?”, v
odgovor dobite samo prazne fraze ali čudne
izgovore - podobno kot po volitvah!
Jezus ne potrebuje navijačev. On išče ljudi, ki se mu popolnoma priključijo,
naredijo spremembo v življenju in se jasno postavijo na njegovo stran. Hoja za
Jezusom zahteva odločnost in zvestobo, četudi življenje postane križev pot.
Jezus ni ustanovil navijaškega kluba, ampak je poklical učence, naj hodijo
za njim. Biti navijač nič ne stane, morda kakšno članarino. Za kričanje
potrebuješ samo močan glas. Toda učenec ima visoko ceno oziroma ga to
veliko stane. In v današnjem evangeliju (Lk 14,25-33) Jezus nakaže “duhovni
stroškovni predračun”. Celotno vsoto, ki bi jo smeli razdeliti na tri obroke,
imenuje križev pot. Prvi obrok, ki ga moramo plačati, je, da ne dajemo
prednosti svojim družinskim članom. Drugi obrok, da ne dajemo prednosti
svojemu lastnemu življenju in tretji obrok, da se odrečemo navezanosti na
svoje imetje do tiste mere, da smo pripravljeni deliti in pomagati.
Igre ne priborijo navijači. Tekma je dobljena z igralci, ki na igrišču dajo vse
od sebe in se za to morajo mnogočemu odreči. Božje kraljestvo gradijo ljudje,
ki so tudi pripravljeni dati vse od sebe. Za to gre. In če tako živimo, smo že
opazili in občutili, da je to križ; da so pri tem bile naše predstave prekrižane.
Potrebna nam je modrost (Mdr 9, 13-19), da ne bi obtičali v lastnih idejah,
ampak ostali odprti za Božje vodstvo in “presenečenja”.

Danes je prva nedelja v mesecu septembru, zato bo sedaj po maši ofer za
prenovo celotne konstrukcije v zvoniku, sanacijo zvonov, novo avtomatizacijo
zvonjenja in nabavo četrtega zvona. Bog plačaj že vnaprej za vaše razumevanje,
ki ga pokažete s svojim velikodušnim darom. Novi, četrti zvon, ulit v Insbrucku,
bo v čast sv. Janezu Bosku posvetil škof Anton Jamnik na žegnanjsko nedeljo sv.
Simona in Juda Tadeja, 30. oktobra 2022 pri deseti maši. Obred posvetitve bo
pred mašo, nato bomo zvon po vrvi potegnili v zvonik, mojstri ga bodo takoj
umestili, ker je za to že vse pripravljeno. Tako bomo po maši že lahko poslušali
vse štiri zvonove.
Jutri, v ponedeljek 5. septembra, bo za člane Župnijskega pastoralnega
sveta in ključarje prvo srečanje v tem novem šolskem in veroučnem letu. Lepo
vabljeni, in kot je že navada, najprej k sveti maši. Zgodi se, da se kdo ne more
kdaj udeležiti srečanja iz tega ali onega razloga. Tedaj olika in pravičnost
zahteva, da to sporoči župniku ali komu od članov, kakor to večina že dela.
V četrtek, 8. septembra, je praznik Marijinega rojstva ali mali šmaren.
Maša bo ob 10. uri dopoldne in zvečer ob 18.30. Vsi lepo vabljeni, še posebej
družine, da k maši pripeljete svoje otroke in jih ob vstopu v novo šolsko in
veroučno leto izročite v Marijino varstvo.
V nedeljo, 11. septembra, bomo pri deseti maši obhajali poročne obletnice
zakonskih parov, ki leto praznujejo 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 let poroke.
Osebnih vabil več ne pošiljamo, saj je v poročni knjigi težko najti vse pare, ki v
tem letu obhajajo svoje obletnice, tudi iz razloga, da so nekateri poročeni drugod
in niso zabeleženi v rudniški poročni knjigi. Težko bi nam bilo, če bi koga nehote
prezrli. Ponovno pa vas vabim, da se opogumite in sami sporočite, katero
obletnico poroke obhajate in tudi potrdite svojo udeležbo. Doslej se je prijavil
samo en par, ki slavi svojih častitljivih 60 let poroke. Mašno bogoslužje bo
namenjeno jubilantom, po končani maši pa se bomo še skupno poveselili v
pastoralnem domu.
V 72. letu je umrla Marija Bakšič, rojena Meden, iz Dolenjske ceste 133 B.
Pogreb bo v torek, 6. 9. 2022 ob 10. uri na starih Žalah iz mrliške vežice sv.
Marije. Po pogrebu bo maša zadušnica v stari žalski cerkvi. Naj počiva v miru.
Z veroukom pričnemo v ponedeljek, 12. septembra, zato tukaj ponovno
objavljamo urnik verouka:
Ponedeljek:
Torek:
Četrtek:
Petek:

16.00 - 3. razred (prvoobhajanci)
17.00 - 4. razred
16.00 - 1. razred (s. Francka)
16.00 - 7. razred
17.00 - 2. razred (s. Francka)
16.00 - 5. razred
17.00 - 6. razred
16.00 - 8. in 9. razred (birmanci)

Cena veroučnih knjig:
za prvi, drugi in tretji razred: 12 evrov
za peti, šesti in sedmi razred so knjige po 9.50 evrov, delovni zvezki pa
po 7.50 evrov.
Kdor potrebuje oboje, pride 17 evrov.
Za birmance, to je 8. in 9. razred, knjiga Pridi, Sveti Duh, stane 11.50
evrov.
Uporabite lahko tudi stare veroučne knjige od svojih starejših bratov ali
sester, razen seveda delovnih zvezkov.
Prispevek za ogrevanje učilnic je kot doslej: za enega otroka 30 evrov,
za drugega iz iste družine 20 in za tretjega 10 evrov.

“Poslušaj glas stvarstva”

