
  GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

30. NEDELJA MED LETOM - MISIJONSKA NEDELJA - 23. oktober 2022
Ignacij Carigrajski, patriarh
Ob 8.00: + Alojzij Slanc, obletna
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 24. 10. 2022
Anton Marija Claret, škof, redovni ustanovitelj
Spomin Marije Pomočnice kristjanov
Ob 18.30: + Andrej Zrnec, mlajši, obletna
Torek: 25. 10. 2022
Krizant in Darija (Darinka), mučenka; Dan suverenosti, državni praznik
Ob 18.30: + Anton in Frančiška Tancek, obletna
Sreda: 26. 10. 2022
Lucijan in Marcijan, mučenca
Ob 7.00: + Marija Dolinšek, po namenu Silve Narobe
Četrtek: 27. 10. 2022
Sabina Avilska, mučenka
Ob 18.30: + Janez Okorn, obletna
Petek: 28. 10. 2022
Simon in Juda Tadej, apostola, farna zavetnika
CELODNEVNO ČEŠČENJE SVETEGA REŠNJEGA TELESA
Ob 8.00: + Franc Podlipec in pokojni Golobovi
Ob 18.30: v zahvalo in v dober namen
Sobota: 29. 10. 2022
Mihael Rua, salezijanski duhovnik, prvi don Boskov naslednik
Ob 18.30: + duhovnik-kanonik Franc Erklavec in vsi + Erklavčevi
31. NEDELJA MED LETOM - ŽEGNANJSKA NEDELJA - 30. oktober 2022
Obhajanje godu sv. Simona in Juda Tadeja, zavetnikov rudniške župnije
in posvetitev novega četrtega zvona
Ob 8.00: + Rudolf Mavec, obletna
Ob 10.00:  + starši Alojz in Marija Žagar, + Mari Grabner in Darko Jurman

      za vse pokojne iz družine Janežič iz Lavrice
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“BOSTE MOJE PRIČE”

To so besede vstalega Jezusa njegovim
učencem pred vnebohodom: “Prejeli boste
moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in
boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej
Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta”
(Apd 1,8). To je tudi tema Svetovnega
misijonskega dneva 2022 oziroma današnje misijonske nedelje, ki nam pomaga živeti
dejstvo, da je Cerkev po svoji naravi misijonarska. 

“Boste moje priče” - vsak kristjan je poklican biti misijonar in Kristusova priča. In
Cerkev kot skupnost Kristusovih učencev nima drugega poslanstva kot evangelizirati svet.
Vsak krščeni je poklican k poslanstvu v Cerkvi in po naročilu Cerkve. Poslanstvo torej
vršimo skupaj. Na drugem mestu se od učencev zahteva, da živijo svoje osebno življenje
v ključu poslanstva, ki jim je zaupano: da bi bili Kristusove priče. Ganljivo to pove apostol
Pavel: “Vedno nosimo v svojem telesu Jezusovo umiranje, da bi se v našem telesu
razodelo tudi Jezusovo življenje” (2 Kor 4,10). Vstali Kristus je tisti, za katerega moramo
pričevati, čigar življenje moramo deliti, čigar veselo oznanilo njegovega odrešenja moramo
oznanjati. Zgled krščanskega življenja in oznanilo Kristusa gresta skupaj.

“Do skrajnih mej sveta” - pokaže na univerzalni značaj poslanstva učencev. Zato
imamo Slovenci misijonarje in jih podpiramo; zato so naši izseljenci v Avstraliji, Argentini,
Ameriki ... gradili cerkve, zato po državah Evrope in v zamejstvu najemajo cerkve, kjer se
zbirajo, da bi pričevali za slovensko krščansko izročilo. 

“Prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas”- vedno dovoliti, da nas okrepi
in vodi Duh. Noben kristjan ne more v polnosti in pristno pričevati v vsakdanjosti za Jezusa
Kristusa brez navdiha in pomoči Duha. Spomnimo se na to, ko se bomo počutili utrujeni
in brez navdušenja.

Mojzesova želja za Božje ljudstvo na poti je bila: “Ko bi se le vse Gospodovo ljudstvo
spremenilo v preroke” (4 Mz 11,29). In papež Frančišek v svoji poslanici za Svetovni
misijonski dan 2022 izraža podobno željo: “Vsi v Cerkvi bodimo to, kar po krstu že smo:
preroki, priče, Gospodovi misijonarji! V moči Svetega Duha in do skrajnih mej sveta!”



 Na današnjo misijonsko nedeljo se bomo vključili v solidarnostno akcijo in oddali svoj
dar za misijone. V znamenje hvaležnosti za vaš dar vzemite zadaj na oglasni mizici
Misijonski koledarček. Na voljo sta vam tudi reviji Misijonska obzorja in Salezijanski vestnik
Don Bosko.

 V petek, 28. oktobra, na god naših farnih zavetnikov sv. Simona in Juda Tadeja,
bo celodnevno češčenje Svetega Rešnjega Telesa. K temu češčenju smo povabljeni
vsi župljani, da se glede na spored ali izven njega, kadar pač utegnemo, postavimo pred
Gospoda, da s svojo ljubeznijo ogreje naše srce, da s svojo lučjo razsvetli naše temine,
da se s svojo zdravilno močjo dotakne naše duše in telesa. Ravno v takšnih trenutkih se
pokaže, kakšni kristjani smo, kako verni in kaj nam pomeni naša lastna župnija. Birmanci
imajo svojo uro češčenja ob 16. uri, v času rednega birmanskega verouka, drugi
veroučenci pa naj pridejo k češčenju vsaj pol ure pred večerno mašo, torej ob 18. uri.

SPORED ČEŠČENJA

Ob 8. uri je sveta maša
Od 9. do 10. ure molijo Orle in Sela
Od 10. do 11. ure molijo Daljna vas in Srednja vas
Od 11. do 12. ure molijo starejši župljani, ki bi prej ali pozneje težko prišli
Od 12. do 15. ure je Najsvetejše shranjeno.
Od 15. do 16. ure molijo Lavrica in Babna Gorica
Od 16. do 17. ure molijo iz Rudnika - skupaj z molivci za duhovne poklice
Od 17. ure do 18.30 molijo ministranti, pevci, člani Žps in ključarji, mašni
bralci, mladina in vsi ostali, ki preko dneva ne bi utegnili priti k češčenju.

PRIDI IN POVEJ NAPREJ!

Slovesno praznovanje godu naših farnih
zavetnikov Sv. Simona in Juda Tadeja ter
posvetitev našega novega, četrtega zvona v
čast sv. Janezu Bosku, v nedeljo, 30. oktobra
2022 ob 10. uri.

Prihodnjo nedeljo, 30. oktobra, obhajamo god naših farnih zavetnikov,
apostolov sv. Simona in Juda Tadeja. Slovesno mašo ob 10. uri bo ob
somaševanju duhovnikov vodil ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Anton
Jamnik. Pred mašo ob 10. uri bo posvetil novi četrti zvon. Naprošeni ste, da
se vsi zberemo pri kapelici ob župnišču in sodelujemo pri obredu posvetitve,
nakar bomo zvon po vrvi potegnili v zvonik. Zatem se zvrstimo v procesijo in
gremo v cerkev k maši. Po maši bo srečelov in druženje ob pogostitvi. Kot

vedno se tudi tokrat za sladke dobrote obračamo na naše požrtvovalne
gospodinje. Na mizici za verski tisk še lahko vzamete predhodna Oznanila z
vabilom na srečelov, s prošnjo za sponzorje in za darila za srečelov, ki jih
prinesite v župnišče najkasneje v soboto do 8. ure zjutraj. Srečke bodo po 5
evrov. Na to nedeljo bo po obeh mašah tudi darovanje-ofer za ureditev
zvonika, za nabavo novega zvona in avtomatizacijo zvonjenja. Že v naprej Bog
plačaj za vaše razumevanje in sodelovanje. Naj vsak od nas poskrbi, da bi
vsakdo užil lep župnijski praznik. Prisrčno vabljeni na praznovanje!

TUDI TO JE MISIJON

Vsako nedeljo popoldan je bil evangeličanski pastor navajen, da je šel
s svojim komaj 11 letnim sinom od doma. Hodila sta od hiše do hiše ter
vsaki družini delila evangeljske letake, na katerih je bila kakšna misel,
svetopisemski rek, kratka prilika, nasvet.

Tistega popoldneva pa je lilo kot iz škafa in močan veter je pometal ceste. Oče je ostal doma,
otrok pa je, ko je oče končno dovolil, vseeno šel od doma, z dežnikom v eni in kupčkom letakov v
drugi. Od vrat do vrat, ne da bi opazil, da je porabil ves kupček. Ostal mu je samo en letak. Otrok,
že odrevenel od mraza, je bil v dvomih: doma ga je že čakala skodelica vroče čokolade in toplota
domačih sten. Tema se je hitro spuščala, fant pa je imel še en letak in na koncu ulice je bila še
zadnja hiša, ki jo je moral obiskati.

Pozvonil je in počakal. Ni bilo odgovora. Žalosten se je hotel odpraviti nazaj. Poskusil je še
enkrat. Končno so se odprla vrata. S praga ga je gledala starejša gospa, njen obraz je bil poln
bolečine.

“Kaj naj naredim zate, dragi deček?”
“Oprostite, ker motim. Hotel sem vam samo reči, da vas ima Jezus rad, resnično rad. Prinesel

sem vam letak. V miru ga preberite, bolje se boste počutili.”
Naslednjo nedeljo so zopet imeli svoj evangeličanski obred. Pastor je končal svoj nagovor in

vprašal, ali bi kdo podelil akkšno misel ali pričevanje  z drugimi.
Počasi je v zadnji vrsti svetišča vstala starejše gospa. 
“Nihče od vas me ne pozna v tej cerkvi. Pred prejšnjo nedeljo nisem nikoli obiskovala teh

srečanj. Vdova sem, stara, bolna in sama. Prejšnjo nedeljo, zelo dobro se spomnim, je bil mrzel in
deževen dan. Večerilo se je. Odločila sem se, da končam to žalostno in brezupno življenje.
Nenadoma je zazvonil hišni zvonec. In sem se vprašala: “Le kdo neki je ob tej uri? Saj me nikoli ne
pride nihče obiskat?” Zvonec je še enkrat pozvonil. Rešila sem se zanke, stopila s stola in šla
počasi po stopnicah. Odprla sem vrata in pred mano je stal otrok nežnih oči. Tresel se je od mraza,
imel je mokro obleko. Rekel mi je: “Tukaj sem, da vam povem, da vas ima Jezus zelo rad.” In mi je
podal ta listek, ki ga imam v roki. Na hrbtni strani listka je bil naslov te cerkve. Zato sem tukaj,
da se vam zahvalim, saj je bil ta angelček orodje , ki ga je Bog uporabil, da mi je povrnil moč, da
grem naprej.”                                   “Jaz sem z vami vse dni.” Jezus (Mt 28,20)


