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26. NEDELJA MED LETOM - 25. september 2022
Slomškova nedelja - ekumenski dan
Ob 8.00: za vse pokojne iz družine Vidic, Gnidovec in Mežnar
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 26. 9. 2022
Kozma in Damijan, mučenca
Ob 18.30: + Marija Dolinšek, po namenu Dolinškovih iz Škofljice 
Torek: 27. 9. 2022
Vincencij Pavelski, duhovnik, ustanovitelj lazaristov
Ob 18.30: + Andrej Zrnec, ob rojstnem dnevu
Sreda: 28. 9. 2022
Venčeslav (Vaclav), mučenec
Ob 7.00: v dober namen
Četrtek: 29. 9. 2022
Mihael, Gabrijel in Rafael, nadangeli
Ob 18.30:   + Marija Bakšič, 30. dan smrti

      + Alojzija Vrečar, 7. dan pogreba
Petek: 30. 9. 2022
Hieronim, duhovnik, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Milan Štrumbelj, obletna
Sobota: 1 oktober 2022
Terezija Deteta Jezusa, devica, cerkvena učiteljica
Ob 18.30: + Andrej Pogačnik, obletna
27. NEDELJA MED LETOM -2. oktober 2022
Rožnovenska nedelja - Angeli varuhi
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Tone Debevc, obletna ter + Lojzka in Franc Debevc

Izdal: Župnijski urad Ljubljana Rudnik Odgovarja: Lojze Zupan, župnik
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 V torek, 27. septembra 2022 bo ob 17. uri v Ljubljani pred Državnim zborom prvi
veliki shod proti skrajno levi Golobovi vladi ter za zaščito otrok in družin. Udeležba je
naša pravica in dolžnost. V demokraciji je pomembno, da večkrat množično povemo svoje
mnenje. To so bili do sedaj navajeni delati predvsem skrajni levičarji, sedaj je čas, da se
javno množično oglasimo tudi mi. Zato bodimo glas resnične svobode, pravičnosti in
upanja.

 V soboto, 1. oktobra 2022, pa ravno tako vabljeni na POHOD ZA
ŽIVLJENJE, ki bo ob 9.30 v Ljubljani na Prešernovem trgu. Pohod za
življenje je izraz našega spoštovanja in veselja do življenja. Pohod za
življenje je izraz naše zahvale mamam in očetom za življenje. Nerojeni
otrok je človek, najmanjši med nami, ki potrebuje našo pomoč. Mame in
očetje v stiski potrebujejo naše sočutje, vsi si želimo ljubezni. Udeležba na Pohodu za
življenje je odlična popotnica, da bodo sedanji mladostniki kasneje živeli odgovorno spolno
življenje, se odločali za življenje svojih otrok in tako spoštovali vrednoto življenja v naši
državi. - V Sloveniji je bilo od uvedbe umetnega splava žrtvovanih 600.000 otrok, torej več
kot četrtina trenutnega števila prebivalcev Slovenije.

 V soboto vstopamo v mesec oktober, ki je posvečen rožnovenski Materi Božji.
Poživite molitev rožnega venca v svojih družinah. V naši cerkvi ga bomo molili 20 minut
pred mašo.

 Prihodnja neelja je prva v mesecu oktobru. Imeli boste priložnost prejeti zakrament
sprave. Po obeh mašah ste vabljeni k ofru za dokončno ureditev zvonika, zvonov in
zvonjenja. V petek, 16. septembra 2022 je bil v Insbrucku ulit naš novi četrti bronasti zvon.
Za vaš dar naj vam Bog bogato povrne.

 Na to nedeljo bo pri deseti maši srečanje za naše starejše in bolne župljane. Med
mašo boste lahko prejeli zakrament bolniškega maziljenja, po maši pa vabljeni na
pogostitev v naš pastoralni dom. Domači ste zopet naprošeni, da svojim starejšim članom
omogočite udeležbo na tem srečanu, člani Žps in druge požrtvovalne gospodinje za peko
namiznih dobrot in mladi za strežbo pri mizi. Vsem sodelujočim v pripravi in izvedbi tega
srečanja Bog plačaj že vnaprej.

 Kot smo že napovedali, bomo imeli v soboto, 15. oktobra 2022, naše župnijsko
romanje. Ob 7. uri zjutraj bo odhod avtobusa iz rudniškega obračališča. Peljali se bomo
naprej v Grgar pod Sveto Goro, kjer je rojstni kraj in grob pastirice Urške Ferligoj, ki se ji
je leta 1539 na Skalnici prikazala Mati Božja in ji naročila, naj pove ljudstvu, da ji na gori
postavi cerkev in jo prosi milosti. Od tam bomo nadaljevali romarsko pot na Sveto Goro,
kjer bomo okoli 10.30 imeli sveto mašo, pri kateri bo pridigal g. gvardijan pater Bogdan
Knavs. Po maši bo kosilo v restavraciji poleg cerkve. Po kosilu okrog 14.30 se bomo
odpeljali na Kostanjevico pri Novi Gorici. Ogledali si bomo frančiškansko cerkev, ki je bila
ravnokar v notranjosti vsa prenovljena. Par sto metrov naprej je komuna, dom, kjer se
zdravijo odvisniki od mamil. Fantje nam bodo predstavili svojo življenjsko pot: kako so zašli
v odvisnost in kako v komuni iščejo izhod iz tega bednega stanja in odkrivajo nov smisel
svojega življenja. Okrog 16. ure se bomo napotili nazaj proti Ljubljani. Lepo bo. Prijavite
se čim prej. V primeru, da bo avtobus na pol prazen, bomo romanje odpovedali. Škoda!

MIHAEL - KDO KAKOR BOG?
29. septembra praznuje Cerkev nadangela Mihaela, od

1970 leta se na ta dan spominjamo tudi nadangelov Rafaela in
Gabrijela. Rafaela srečamo v Stari zavezi v Tobijevi knjigi.
Rafael spremlja Tobija, mu priskrbi zdravilo za oslepelega
očeta in posreduje za poroko s Saro. Zaradi tega je pogosto
upodobljen z romarsko palico. Rafael je zavetnik zdravnikov
in lekarnarjev, potnikov in romarjev. Gabrijela srečamo v
Stari zavezi v Danijelovi knjigi. Bolj ga poznamo kot angela,

ki v evangeliju oznani rojstvo Janeza Krstnika in Mariji Jezusovo rojstvo. Je zavetnik
pošte in telekomunikacije. Pogosto je upodobljen z lilijo kot znamenjem nedolžnosti.

Mihael je po judovskem izročilu Božji bojevnik. Njegovo ime pomeni: “Kdo (je)
kakor Bog?” Upodobljen je s sulico, s katero premaguje Hudiča. To se danes zdi
čudno. Angeli so povsod navzoči kot sladka bitja; kot angeli varuhi so za mnoge ljudi
pomembni, uporabljajo jih tudi kot reklamo za zavarovanje, kot “rumene prometne
angele” ali “modre okoljske angele” tiskajo na skodelice, majice ali koledarje,
pojavljajo se v skomercializirani ali zbanalizirani podobi. V božični in velikonočni
zgodbi angeli nastopijo kot Božji poslanci. Toda angeli kot Božji bojevniki, ki
premagujejo zlo?

Tisto, kar predstavlja Mihael, je še vedno aktualno. Njegovo ime daje ton: “Kdo
je kakor Bog”. Njegovo ime lahko beremo tudi kot vprašanje, kot vprašanje o
domišljiji vsemogočnosti: ko človek posega v začetek in konec življenja; ko se
človek dvigne, da postane gospodar stvarstva in se Božje naročilo za ohranitev
stvarstva sprevrže v njegovo izkoriščanje in uničevanje; ko človek ne pozna več
meja v svojem obnašanju do šibkejših. Kdo je kakor Bog? To vprašanje Mihael
navrže tistim, ki napadajo druge države; tistim, ki mislijo, da so nepremagljivi, če
imajo tanke, rakete in bombe; tistim, ki ne sprejemajo nobenih omejitev razen svoje
lastne volje. Za vso to domišljijo o vsemogočnosti je pogosto hudobija. Zato je dobro,
da se z Mihaelom spomnimo na to, kdo je resnično gospodar nad življenjem in
smrtjo, nad stvarstvom in človekom. Kdo je kakor Bog? Na to vprašanje je mogoč
samo en odgovor: Nihče. In po Jezusovem zgledu lahko sledi vprašanje: Kje
odkrijem Boga? Odgovor: veliko prej pri šibkih in ne pri tistih, ki se obnašajo kakor
da bi bili sami Bog.

“V nebesih angel ni ni nič posebnega”, je zapisal irski pisatelj Jurij Bernard Shaw.
Upajmo, da na zemlji ni nič drugače. Toda kdor zaupa samo v svoje lastne moči, je
mogoče, da ne vidi angela na svoji strani. Morda tudi noče ničesar vedeti o angelih,
ker bi motili njegovo načrte. Toda če upate na angele, potem ne mislite, da ni
vredno, da Vam angel pomaga. Če zaupate, da Bog skrbi za Vas v Vašem življenju,
zakaj potem ne bi mogli verjeti, da Vam pošilja svoje angele?


