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PRAZNIKI

SVETE MAŠE

27. NEDELJA MED LETOM -2. oktober 2022
Rožnovenska nedelja - Angeli varuhi - Začetek tedna za življenje
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Tone Debevc, obletna ter + Lojzka in Franc Debevc
Ponedeljek: 3. 10. 2022
Frančišek Borgia, redovnik
Ob 18.30: + Marija Dolinšek, po namenu Francija Dolinšek z družino
Torek: 4. 10. 2022
Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj frančiškanov, minoritov in kapucinov;
Svetovni dan živali
Ob 18.30: + Vida Brinjšek in sestra Ivana, obletna
Sreda: 5. 10. 2022
Marija Favstina Kowalska, redovnica
Ob 7.00: + Alojzij Levstek, po namenu Blaža Kramarič
Četrtek: 6. 10. 2022
Bruno, redovnik, ustanovitelj kartuzijanov
Ob 18.30: + Alojzij Kastelic
Petek: 7. 10. 2022
Rožnovenska Mati Božja - prvi petek
Ob 18.30: + Bojan Vintar, v zahvalo za vse dobro
Sobota: 8. 10. 2022
Benedikta, devica, mučenka - prva sobota
Ob 18.30: + Franc in Sonja Žabjek, obletna
28. NEDELJA MED LETOM -9. oktober 2022
Dionizij, škof in tovariši, mučenci - Sklep tedna za življenje
Ob 8.00: + Andrej Pogačnik, ob rojstnem dnevu
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

ČE VERJAMEŠ JEZUSU,
NI TEŽKO VEROVATI
Iz drobcenega semena, pravi Jezus, zraste močna
vera. Vera, za katero so ga apostoli prosili. Za takšno
vero tudi sami bolj ali manj pogosto prosimo. Današnji
svet nas utruja. Poročila so napolnjena s problemi - do
državnih voditeljev, ki brezobzirno zasledujejo svoje
lastne interese, namesto da bi mislili na skupno dobro
sveta. Zato včasih kakor učenci vzdihujemo: Ko bi le imel močno vero ... In Jezus pravi: saj jo imaš.
Vzemi samo seme ali zrno, posadi ga v zemljo in neguj - in tvoja vera bo rasla. Tako pravi
zaupanje.
Kar Jezus pravi o mogočnosti vere, se zdi pretiravanje. Če Jezus tako visoko postavi seme ali
zrno vere, potem si moram priznati, da imam zelo zelo majhno vero. Vendar nas Jezus noče
spraviti v obup. Nasprotno: hoče nas spodbuditi k veri, s tem, da nam predoči, kaj premore vera.
In to pove v prispodobi, ki jo velja razvozljati: veri je nemogoče mogoče, ker verovati pomeni imeti
delež pri Božji moči - in Bogu je vse mogoče, pravi Jezus na drugem mestu. Jezus nas opogumlja,
da se ga trdno oklepamo tudi v brezizhodni situaciji. Bog ima možnosti, ki jih mi ne poznamo in jih
ne moremo niti slutiti ali sanjati. V to zaupati ni lahko, zlasti takrat ne, ko se vse okrog nas zdi
temno in brezizhodno. Vendar se lahko v tem vadimo. Tako, da smo pozorni na Božje delovanje,
kadar nam gre dobro; da nimamo vsega za samoumevno; da smo hvaležni za vse, kar imamo in
s tem zadovoljni. Kdor v svetlih trenutkih svojega življenja prepozna sledi Božje milosti, bo dovolj
pogumen in jih bo skušal najti tudi v temnih. Čeravno bo to samo nemočno tipanje. Kdor išče z
upanjem, že zdaj vidi vse bolj svetlo.
Takšno vero in upanje želimo našim bolnim in ostarelim sožupljanom, ki jim posvečamo
današnjo nedeljo. Želimo se jim zahvaliti za njihov delež pri življenju naše župnijske skupnosti; za
njihovo pričevanje vere, saj jih večkrat lahko slišimo reči, da ne vedo, kako bi brez vere preživeli
ali pretrpeli veliko težkega, kar jim je prineslo življenje. Vsi pa v duhu današnjega evangelija (Lk
17,5-10) “storimo, kar smo dolžni storiti” in z rožnim vencem v roki prosimo: “Pomnoži nam vero!”

Danes je prva nedelja v mesecu oktobru, zato ste po maši vabljeni k ofru za
dokončno ureditev zvonika, zvonov in zvonjenja. Za Vaš dar naj vam Bog bogato povrne.
Danes se začenja Teden za življenje. Znova nas hoče spodbuditi, da bi bolj cenili drug
drugega in spoštovali življenje in človeško dostojanstvo vsake osebe, da bi znali poslušati,
prepoznavati resnične potrebe, soočati resničnost pogledov, se spoštovati v različnosti in
iskati skupno dobro ter skrbeti za druge, posebej za najbolj ranljive. Kajti samo drug z
drugim, drug ob drugem in drug za drugega rastemo.
Jutri zvečer, vključno s sveto mašo, vabljeni člani Župnijskega pastoralnega sveta
in ključarji na oktobrsko srečanje.
V četrtek pred prvim petkom bo molitvena ura za nove duhovne poklice. Lepo
vabljeni, da se ob 17.30 v cerkvi pridružite tej molitvi.
Na prvi petek dopoldne bom obiskoval naše bolnike na njihovih domovih. Pri
večerni maši pa bomo skupno počastili Jezusovo Srce in mu znova izročili svoja življenja.
Prva sobota je posvečena izročitvi Marijinemu brezmadežnemu Srcu in po njenem
priporočilu molitvi za svetost duhovnikov.
Za naše župnijsko romanje v Grgar, na Sveto Goro in na Kostanjevico pri Novi Gorici,
ki bo v soboto, 15. oktobra 2022, je še 9 prostih sedežev. Prijavite se čim prej. Na Lavrici
vas bo avtobus čakal deset minut pred sedmo zjutraj na parkilišču pred vrtcem. Odhod iz
rudniškega obračališča bo okrog sedme ure. Prevoz in kosilo za odrasle znaša 30 evrov,
za otroke 24 evrov, ker mora vsak otrok imeti svoj sedež in to stane avtobus enako kot za
odraslega.
Čeprav je še en mesec do našega žegnanja in posvetitve novega zvona, se že zdaj
priporočamo za darove za srečelov in za pomoč pri zbiranju.
Iskrena hvala vsem, ki ste našim starejšim župljanom omogočili udeležbo na
današnjem srečanju pri sveti maši in na pogostitvi. Bog plačaj našim požrtvovalnim
gospodinjam za peko in pripravo namiznih dobrot, kakor tudi vsem, ki boste v dvorani
stregli pri mizi.

SPREMLJANJE
“Bog je položil v naše srce
večnost” (Prd 3,11)
N j e na bo l e ze n j e n e za dr žn o
napredovala. Zdravniki ji niso mogli več
pomagati. Negovalka, terapevtka,
duhovnik in njena družina so stali ob
njeni postelji. Rada bi jim nekaj povedala, a ni mogla več govoriti.
Prosila je za listič in s tresočo roko napisala: “V nebesih bom
pripovedovala, kako ljubeznivi ste do mene.” Vsi so se počutili
bogato obdarjeni. Ali se nam lahko še kaj boljšega zgodi, kot da
tam čez nekdo o nas že lepo govori?

Tako človeško in vendar nebeško dobro

Vsa bitja na zemlji čutijo kakor mi,
vsa bitja hrepenijo po sreči kakor mi.
Vsa bitja na zemlji ljubijo, trpijo in umirajo kakor mi,
so nam enakopravna bitja vsemogočnega Stvarnika - naši bratje.
V dobroti in ljubezni Frančiška Asiškega (4. okt.) so se nebesa
nekoliko približala zemlji; in v hvalnici stvarstva je svetnik zemljo
nekoliko približal nebesom. Kjer je evangelij tako navzoč kakor v
življenju sv. Frančiška, tam je tudi Božje kraljestvo tako navzoče
kakor takrat v Galileji v Jezusovem času.
Posekajte drevo.
Tako izgleda,
da se prilega
okvirju. Ali je to
smisel Božjega
naročila človeku,
da upravlja
zemljo: oblikuje
življenje v
šablone?
Kdor obrezuje
Kibera na jugozahodu Nairobija je eno največjih
življenje,
revnih naselij v Keniji s sto tisoč prebivalci.
ga ubije.
Onesnaženost okolja je pereč problem. To impresivno
Življenje
in strašljivo umetnino je ustvaril kanadski umetnik potrebuje prostor,
da lahko živi.
Benjamin von Wong iz plastičnih odpadkov.

