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KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA - 20. november 2022
Sklep tedna zaporov in Začetek tedna Karitas
Edmund, kralj
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: za vse pokojne iz družine Kovač
Ponedeljek: 21. 11. 2022
Darovanje Device Marije
Ob 18.30: + Franc Kregar, obletna
Torek: 22. 11. 2022
Cecilija (Cilka), devica, mučenka
Ob 18.30: za vse pokojne cerkvene pevce rudniške župnije
Sreda: 23. 11. 2022
Klemen I., papež, mučenec; Dan Rudolfa Maistra, državni praznik
Ob 7.00: + Janez Blažič, ob rojstnem dnevu
Četrtek: 24. 11. 2022
Andrej Dung-Lac, duhovnik in drugi vietnamski mučenci
Spomin Marije Pomočnice kristjanov
Ob 18.30: + Viktorija Zupančič, po namenu Ide Zupančič
Petek: 25. 11. 2022
Katarina Aleksandrijska, devica, mučenka
Ob 18.30: + Jože Lampič, obletna
Sobota: 26. 11. 2022
Valerijan Oglejski, škof
Ob 18.30: + Filip Ogrinc, po namenu brata Toneta z družino
1. ADVENTNA NEDELJA- nedelja Karitas - 27. november 2022
Modest in Virgil, škofa, apostola Karantanije
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + starši Emilija in Stanislav Elikan, p.n. sina Janeza z družino
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

V torek, 22. novembra, obhajamo dan cerkvene
glasbe. To je smrtni dan mlade rimske mučenke
Cecilije. Naj kot zavetnica cerkvene glasbe posreduje
za blagor naših organistov in organistk, pevcev in
pevk, ki s pesmijo oznanjajo in slavijo Boga, polepšajo
in obogatijo naša bogoslužja. Za to pričevanje vere in
tovrstno služenje naši župniji se vam, dragi gasbeniki,
zahvaljujemo in prosimo na vas Božjega blagoslova.
Obenem pa pošiljamo vabilo vsem, ki ste tudi prejeli
glasbeni talent ter imate radi slovensko cerkveno
pesem in naša bogoslužja, da se pridružite našemu
ali otroškemu ali mešanemu zboru, zagotovo pa
zapojete pri ljudskem petju. Ta večer se bo maša
darovala za vse pokojne rudniške pevce.
V sredo, 23. novembra, bo v naši novi dvorani od 15. ure
dalje pletenje adventnih vencev. Vabljeni otroci s svojimi
starši ali starimi starši, tetami ali strici, prav tako mladi in
drugi župljani, da naredite venček zase ali za starejše, ki si
ga sami več ne morejo splesti in povprašujejo po njem.
Zelenje bo na razpolago v naši dvorani, obroče, okraske,
lepilno pištolo obvezno prinesite s seboj. S tem bo adventni
venec ohranil svoje mesto v bogoslužju in narodnem izročilu, in nam s svojo vsebino
pomagal pri poglobljeni duhovni pripravi na Božič.
V teh dnevih so in še bodo veroučenci prejeli adventne
koledarje. V sredini je priloga za oblikovanje šparovčka za
njihove prihranke za lačne otroke. S tem se bodo pridružili
tej dobrodelni akciji otrok z vseh celin. Iz hvaležnosti, da
imamo vsega v izobilju, se bomo radi odrekli predvsem
tistemu, česar imamo preveč ali nam celo škoduje, in s tem
vsaj zmanjšali pomanjkanje tistih, ki se borijo za preživetje.
Na Gospodovo rojstvo se bomo pripravljali tudi tako, da bomo več in poglobljeno
molili, redno obiskovali nedeljsko sveto mašo, se trudili za lepše medsebojne
odnose in za dobra dela, v šoli pa za boljše ocene.
Nabirka pri obeh mašah na prvo adventno nedeljo
bo za škofijski Karitas. Ker pri nas ni neke izrazite
potrebe, da bi imeli svoj župnijski Karitas,
prosilce, ki se oglasijo pri nas, napotimo na
škofijski Karitas. Zato prispevajmo tja naš delež.

Adventno srečanje Župnijskih pastoralnih svetov in ključarjev za našo dekanijo bo
danes teden, na prvo adventno nedeljo, 27. novembra ob 16. uri na Viču. Že sedaj
lepo vabljeni, da postanete del te posebne priprave na Božič.

V Stari zavezi Bog spregovori Mojzesu iz gorečega
grma in se da spoznati kot “Jaz sem, ki sem tukaj”. V novi Zavezi so ljudje iz tega trnja spletli
krono za Božjega Sina, ki jo nosi kot Kralj na križu.
Sporočilo je isto: Bog je tisti, ki je tukaj: v
trpljenju, v naši krivdi, v našem umiranju.
Kakor Bog spremlja Mojzesa v Egipt,
da bi osvobodil svoje ljudstvo iz sužnosti,
Jezus spremlja nas skozi vse življenje in preko njega, da bi nas odrešil.

PASTIR IN KRALJ
Slika prikazuje pastirsko
naklonjenost križanega Kralja
Jezusa iz Nazareta. Iz bližine
smrti izteguje roko k nekomu, ki
je globoko potonil in ga prosi za
pomoč. Lahko je razbojnik na
križu poleg njega. Lahko smo mi
sami v naši življenjski stiski. Pri
Kralju na križu bomo vedno našli
Božjo pastirsko skrb. Njemu gre
za nas in za naše odrešenje.
Ta Kralj je Pastir. Njemu je naše
življenje pomembno,
pomembno naše trpljenje, naša sreča, naša smrt, naše vstajenje.
Pastir je Kralj - Kralj je Pastir. Pastir in Kralj V Jezusu sovpadata. Pastirska
naklonjenost je postala kraljevska z njegovim služenjem do najtemnejših
globin. Jezus je Pastir, ki pozna življenje in smrt. On je naš Pastir. Za hrbtom
ima Boga in njegovo življenjsko moč.

