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32. NEDELJA MED LETOM - ZAHVALNA NEDELJA - 6. november 2022
Lenart, opat
Ob 8.00: + Alojzij Horvat-dimnikar, 30. dan smrti
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 7. 11. 2022
Engelbert, škof
Ob 18.30: + Marjan Knez, obletna
Torek: 8. 11. 2022
Janez Duns Skot, teolog
Ob 18.30: + Rudi Istenič, obletna
Sreda: 9. 11. 2022 
Posvetitev lateranske bazilike
Ob 7.00: + Štefan Majnič, po namenu snahe Dragice
Četrtek: 10. 11. 2022
Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj
Ob 18.30:  + Drago Jamnik in + starši Jamnik

     + Stanko Jager, 7. dan pogreba
Petek: 11. 11. 2022
Martin iz Toursa, škof
Ob 18.30: + Andrej Zrnec, starejši, ob rojstnem dnevu
Sobota: 12. 11. 2022
Jozafat Kunčevič, škof, mučenec
Ob 18.30: + Jože Kraškovic
33. NEDELJA MED LETOM - 13. november 2022
Stanislav Kostka, redovnik
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Martin Štrumbelj, ob rojstnem dnevu in godu in + Jože Nardin

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

RES JE

Prava paša za oči. Na sliki vidimo kmeta,
ki s pomočjo mogočnega vola orje zemljo.
Narejena sta iz slame. V današnjem času
preobilja hrane, pijače in drugih živil se
moramo zahvaljevati ne samo Bogu in naravi,
ampak tudi kmetom, proizvajalcem in
dobaviteljem, ki so s trdim delom pridelali
dobro letino. Ali nas lahko vsakoletno praznovanje zahvalne nedelje vzgaja, da bi
našo hrano bolj spoštovali? Del tega je tudi, da imamo pred očmi lakoto v revnih
deželah in se po svojih močeh borimo proti njej - z donacijami in političnim delom,
tudi s prerazporeditvijo med nami. Tako je papež Frančišek premišljeno na zahvalno
nedeljo uvedel nedeljo ubogih.

Res je, da se moramo zahvaliti - in deliti. Res je, da si življenja nismo ustvarili
sami; res je, da smo odvisni drug od drugega; res je, da gremo s tega sveta brez hiše
in avtomobila in bančne kartice; res je, da ne moremo živeti brez Boga - čeprav
poskušamo znova in znova. In res je, da nismo upravičeni sami uživati svojega
bogastva.

Res je, da mi razsvetljeni ljudje danes obhajamo zahvalno nedeljo po starem
kmečkem izročilu, čeprav v veliki večini ne živimo na kmečki način. Je pa tudi res,
da kljub vsem uspehom v kmetijstvu ljudje ne moremo vzgojiti jabolka, krompirja,
niti trave ne; res je, da vremena ne naredimo takšnega, kot ga potrebujemo, ampak
lahko kvečjemu zaščitimo naše kulture pred nevihtami in neugodnimi razmerami,
da najdemo dobro zemljo in njeno sestavo ter si lahko pomagamo z gnojili.

Zahvalna nedelja je odlična priložnost za zahvalo Bogu - za resnico. Resnica je
morda najpomembnejši dar na zahvalni dan. Čeprav ni nič tako lepega za predstaviti
in pogledati kot aranžma hrustljavega sadja in pisane zelenjave, je tukaj vse delo
in ves trud - in Božja milost.



 V prihodnjem tednu je spet redni pouk v šoli, enako tudi verouk za vse
razrede.

 Jutri, 7. novembra, bo po večerni maši srečanje Župnijskega pastoralnega
sveta in ključarjev. Lepo vabljeni, najprej k maši!

 Mnogi ste izrazili zadovoljstvo in pohvalo nad žegnanjsko slovesnostjo, ko
je g. škof Anton Jamnik posvetil novi zvon z imenom sv. Janeza Boska in
blagoslovil obnovljeni zvonik in novo avtomatizacijo zvonjenja. Iskrena hvala
vsem, ki ste prinesli dobitke in obilne dobrote za pogostitev. Naj Bog vsakemu
posebej poplača ravno tako s svojim obilnim blagoslovom . Ker je zmanjkalo
spominskih razglednic, smo jih dali ponovno natisniti in že jih lahko dobite na
oglasni mizici in ponudite še tistim, za katere veste, da jih pri ofru niso prejeli.
Pri ofru ste v nabirko darovali 2545. evrov, srečelov pa je prinesel 1353 evrov.
Ves ta denar bomo porabili za pokritje računov omenjenega projekta, za
katerega upamo, da ga bodo mojstri kmalu dokončali: umestili nova polkna,
ki že čakajo v garaži, avtomatizirali zvonjenje in naredili novo stopnišče do
zvonov. Verjemite, blagoslov bo pomagal in tudi vaše velikodušno
razumevanje.

 Otroci devetletke, vabljeni, da se pridružite otroškemu pevskemu zboru ,
ki že lepo prepeva. Navdušen je bil tudi g. Škof, da smo jim morali zaploskati. 
Vaje so ob petkih ob 17. uri v veroučnem prostoru novega doma. Vodi jih
prijazna Nika Kupljenik, študentka glasbene pedagogike in organistka v
župniji. 

 
ZAHVALA nadškofa Zoreta ob zahvalni nedelji

“Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti!” 
Tako molimo v drugi evharistični molitvi, ko se Bogu

zahvaljujemo za vero in življenjsko povezanost z njim. Vsaka
sveta maša je zahvala za življenje in odrešenje; je zahvala za vse ljudi, za
stvarstvo in za dogodke, ki so nam podarjeni.

S temi besedami nadškof začne svojo zahvalo. V nadaljevanju se zahvaljuje
Bogu za nova škofa, za papeževo napoved svetega leta usmiljenja in za
uspešen potek sinode o družini.

Potem se zahvaljuje duhovnikom, diakonom in bogoslovcem za njihovo
delo v Gospodovem vinogradu; redovnikom in redovnicam za pričevanje,
delo in molitev. Zahvaljuje se številnim župnijskim sodelavcem po vseh
župnijah ljubljanske nadškofije na oznanjevalnem, dobrodelnem in
gospodarskem področju poslanstva Cerkve. Nadškof se zahvaljuje vsem
vernikom, ki materialno skrbite za duhovnike in zanje molite, in tistim, ki za
blagoslov življenja Cerkve darujete svoje trpljenje in ste njeni dobrotniki.
Posebej se zahvaljuje vsem očetom in materam, starim staršem in drugim, ki

skrbite za prenos vere naslednjim rodovom. Želi se zahvaliti tudi vsem, ki se
v javnem življenju našega naroda trudite za vrednote po Božji volji.

Svojo zahvalo nadškof sklene z besedami: “Ob misli na tako široko množico
bratov in sester, ki storijo toliko dobrega za Cerkev v naši nadškofiji in v vsem
narodu, občudujem Božje delo in se zahvaljujem za Božje ljudstvo.

Tudi jaz se še enkrat zahvaljujem vsem mojim faranom za vse,
kar z ljubeznijo in odgovornostjo do naše župnije in zame osebno
storite. Naj vam Bog obilno povrne s svojimi večnimi dobrinami!

Vaš župnik Lojze Zupan

Ker ima naš g. župnik Lojze prav na današnjo zahvalno
nedeljo rojstni dan, mu vsi hvaležno kličemo:

Bog Vas živi!

Mlad mlinarski pomočnik Hans je za plačo sedmih let dela prejel kepo zlata. Ker mu
je na poti do doma postala pretežka, jo je zamenjal za konja. Ko ga je ta vrgel iz sedla, ga
je zamenjal za kravo; ko ta ni dala mleka, ampak ga je brcnila, jo je zamenjal za prašiča.
Ko se izkaže, da je prašič nekaj ukradel, tisto zamenja za gos. Z gosjo plača brusni
kamen, s katerim si želi zgraditi novo življenje. Ta brusni kamen postane težak kakor
nekoč zlata kepa. K sreči pade v studenec. Na kolenih se Hans zahvali Bogu, da zdaj
lahko prost in lahek steče nazaj k svoji materi - kot nasrečnejši človek pod soncem.

Seveda ta Hans živi samo v pravljici. Res pa je, da človeka osreči, ko dobi priznanje
in plačilo za svoje delo. Res je, da človeka osreči, ko se z njega dvigne breme, ko se na
poti zatakne. Res je, da človeka osreči, da dobi kaj za piti, ko je žejen. Res je, da človeka
osreči, ko se odprejo nove priložnosti, in res je, da te osreči, ko prideš domov, kjer te imajo
radi - ne glede na to, kaj imaš in česa nimaš. Torej: Bodi hvaležen!


