GODOVI

PRAZNIKI

SVETE MAŠE

24. NEDELJA MED LETOM - nedelja mladih - 11. september 2022
Prot in Hijacint, mučenca
Obhajanje obletnic zakonskih parov
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: za vse pokojne Vampljeve
Ponedeljek: 12. 9. 2022
Marijino ime
Ob 18.30: + Irena Jager, obletna
Torek: 13. 9. 2022
Janez Zlatousti, škof, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Janez Blažič, 20. obletna
Sreda: 14. 9. 2022
Povišanje svetega Križa
Ob 7.00: za pokojne Hrenove iz Ponikev
Četrtek: 15. 9. 2022
Žalostna Mati Božja; dan vrnitve Primorske k matični domovini - d. p.
Ob 18.30: + Marija Bakšič, 7. dan pogreba
Petek: 16. 9. 2022
Kornelij, papež in Ciprijan, škof, mučenca
Ob 18.30: + starši Alojz in Marija Martinc
Sobota: 17. 9. 2022
Robert Bellarmino, škof, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Dragica Nebec, po namenu prijatelja Bernarda Gros
25. NEDELJA MED LETOM - 18. september 2022
Nedelja svetniških kandidatov za ljubljansko, novomeško in koprsko škofijo
Ob 8.00: + Franc Zupan, 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

SAMO LJUBEZEN ŠTEJE!

Jutri začnemo pri nas novo veroučno leto . Cena veroučnih knjig in urnik verouka je bil ponovno
objavljen v prejšnjih Oznanilih. V tem tednu bodo veroučenci v glavnem prejeli veroučne knjige in
delovne zvezke. Lahko jih bodo že tudi plačali, skupaj s prispevkom za ogrevanje.
- Vpis prvošolcev bo v torek, 13. septembra, med 16. in 17. uro. Starši boste prejeli prijavnice in
vanje vpisali podatke.
Mladinska srečanja bodo potekala ob petkih , po večerni maši, to je ob 19. uri. Z mladimi bo g.
Jure Babnik iz Rakovnika, ki je v salezijanski družbi odgovoren za mladinsko pastoralo. Resnično
želim dobro našim mladim, da bi pripoznali vrednost vere v svojem življenju, in zato nadaljevali
svojo rast v veri, ostali oziroma se vrnili v župnijo in bili njeno upanje. Prosim vas, da si rezervirate
čas za to srečanje in s seboj pripeljete še prijatelje in prijateljice. Naj posebej spomnim na to
mlade, ki ste letos končali deveti razred.
- V soboto, 17. septembra 2022 ste tudi mladi v naši župniji povabljeni v STIČNO MLADIH, v
tamkajšnjem cistercijanskem samostanu. Letošnje geslo dneva je: IZBERI VIHAR. Cena vstopnice
v predprodaji je 10 evrov, na dan Stične pa 12. evrov. V ceno je všteta tudi večerja. Ob 9.30 je
odprtje vhoda in začetek programa, ob 21. uri zaključek in odhod domov. Seznam delavnic in druge
informacije so dostopni na spletni strani Stične mladih.
Pevske vaje za otroški zbor je zborovodkinja Nika Kupljenik že začela .
Redne vaje bodo kot lani ob petkih ob 17. uri. K petju lepo vabljeni tudi
otroci, ki do zdaj še niste sodelovali, pa imate veselje talent za petje.
Starši, navdušite svoje otroke za petje v Cerkvi. Opažamo, da so naši otroci
zelo zasedeni z mnogimi pošolskimi dejavnostmi, tako da je na povabilo v
otroški zbor, k ministriranju ali mladinskemu verouku oziroma
vključevanju v naše pastoralne dejavnosti, opravičilo zaradi pre-obremenjenosti pričakovano.
Vseeno poskušajte vzeti to novo katehetsko leto kot sodelovanje z milostnim darom, kot priložnost
za duhovno rast vaših otrok - samo po sebi seveda ne raste nič, kvečjemu plevel. Potrebujemo
pomoč Svetega Duha, zato ga prosimo, naj nas vodi, naj bo doma v naših srcih, naj nam pokaže pot,
po kateri naj gremo in kako naj skupno hodimo po njej.
Na srečanju Župnijskega pastoralnega sveta in ključarjev z dne 5. septembra smo se
pogovarjali tudi o našem župnijskem romanju. Prvo nedeljo v oktobru bo srečanje za naše bolnike
in starejše župljane, zadnjo nedeljo pa imamo žegnanje in posvetitev novega zvona, tako bi za
romanje bila primerna sobota 15. oktobra. Poromali naj bi na Sveto goro pri Gorici, imeli tam sveto
mašo, nato obiskali komuno, dom na Kostanjevici, kjer se zdravijo odvisniki od mamil. Šli bomo,
če napolnimo avtobus. Zato začnite že zdaj razmišljati o vaši udeležbi in se čimprej prijavite.
Prostovoljci Vincencijeve zveze dobrote so nam pripeljali deset Vincencijevih koledarjev po 10
evrov. Dobite jih po maši v zakristiji. Denar od prodaje gre za oskrbo brezdomcev oziroma za
gradnjo domov za tiste, ki nimajo kam iti.

Zakaj je žena narejena iz rebra?

RESNIČNA LJUBEZEN
Zelo star gospod je v svojem mestu moral iti na prvo pomoč zaradi poškodbe
roke. Zdravniku, ki ga je sprejel, je rekel, da se mu zelo mudi. Dežurni zdravnik ga
je vprašal za razlog. Dobri starček je odgovoril, da mora iti v dom za ostarele.
Razložil je, da je njegova žena tam oskrbovanka in je moral obvezno zajtrkovati z
njo. Žena je bila že nekaj let v tistem domu, ker je imela Alzheimerjevo bolezen.
Radovedni zdravnik ga je vprašal, ali bo žena užaljena zaradi zamude.
“Ne,” je veselo odgovoril starček. “Ona ne ve več, kdo sem. Že pet let me ne
prepozna več.”
“A če vas vaša žena ne prepozna, zakaj se vam tako mudi?”
“Res je. Ona ne ve, kdo sem jaz, jaz pa zelo dobro vem, kdo
je ona.”

Resnična ljubezen je sprejemanje:
- vsega tistega, kar drugi je,
- vsega tistega, kar je drugi bil,
- vsega tistega, kar drugi bo,
- vsega tistega, kar drugi ni več.

