
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

2. ADVENTNA NEDELJA- 4. december 2022
Barbara, mučenka
Ob 8.00: za vse pokojne iz družine Drobnič
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 5. 12. 2022
Filip Rinaldi, duhovnik
Ob 18.30: + Matilda Bertoncelj, obletna
Torek: 6. 12. 2022
Nikolaj (Miklavž), škof
Ob 18.30: + Filip Ogrinc, po namenu sestre Marije
Sreda: 7. 12. 2022 
Ambrozij (Ambrož), škof, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Marija Okorn, obletna, po namenu hčerke Tončke z družino
Četrtek: 8. 12. 2022
Brezmadežno spočetje Device Marije
Ob 10.00: + Ivanka Ihan, po namenu družine Narobe
Ob 18.30: + Marija Okorn-Mlakarjeva, ob rojstnem dnevu in godu
Petek: 9. 12. 2022
Valerija, mučenka
Ob 18.30: + Amalija Babšek
Sobota: 10. 12. 2022
Loretska Mati Božja
Ob 18.30: + Dragica Baškovec
3. ADVENTNA NEDELJA- 11. december 2022
Damaz I., papež
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Marjan Zrimšek, obletna

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

ZNAMENJA UPANJA 

11. poglavje knjige preroka Izaija se začne z
vrstico, s katero kristjani nakažemo Jezusovo
rojstvo: “Mladika požene iz Jesejeve korenike,
poganjek obrodi iz njegove korenine” . In potem
sledijo čudovito-mirne podobe, ki jih je naslikala
umetnica Pia Schüttlohr: “Volk bo prebival z
jagnjetom in panter bo ležal s kozličem. Teliček in
levič se bosta skupaj redila, majhen deček ju bo
poganjal”. Jezusovo rojstvo povezano z mirnim,
rajskim sobivanjem: to je upanje, ki je povezano z
Božičem. Ali je rojstvo v betlehemskem hlevu
opravičilo to trditev ali pa je razblinilo naše upanje?

Na koncu tega leta smo daleč od kraljestva
miru - in če smo pošteni, v prejšnjih letih ni bilo nič
drugače, samo da nam vojne niso prišle tako blizu.
In pogled na družbo nas ne naredi bolj optimistične: nasilje in delitve naraščajo. Ali je zaradi tega
Izajijevo in božično sporočilo miru postalo odveč? Nasprotno: Ker so ljudje takšni, kakršni so,
potrebujemo Božje sporočilo upanja. Ker smo takšni, kakršni smo, moramo pogledati v betlehemski
hlev, da bi prejeli tolažbo, pogum in moč za nov pogled na svet. Ljudje so, kakršni so: sposobni
ljubiti in ljubezni vredni, usmiljeni in usmiljenja vredni, delajo napake in vendar so poklicani, da
postanejo popolni. Ljubezen, usmiljenje in popolnost so nam dani, kakor nam Dete v jaslih daje
Božjo ljubezen. S tem se začne Božje kraljestvo, o čigar bližini nam govori Janez Krstnik v
evangeliju (Mt 3,1-12).

“Poganjek iz Jesejeve korenike”, to je za nas kristjane Dete v jaslih, Jezus - Bog, ki je postal
človek. Tudi On je znamenje upanja za vse v stiski. Z Jezusovim rojstvom je že nastopilo Božje
kraljestvo: z njegovim uresničevanjem smemo pričakovati mir in pravičnost, da, rajsko stanje,
kakor ga opisuje prerok Izaija. In če to verujemo, smo že vstopili v Božje kraljestvo.



 Danes je prva nedelja v mesecu decembru , zato imate tudi priložnost za
prejem zakramenta sprave. Spoveduje rakovniški ravnatelj g. Peter Končan.
Sedaj po maši bo tudi ofer za pokritje stroškov dokončne ureditve zvonika in
zvonjenja. Prejšnji teden je po 14. letih odpovedal bojler pri toplotni črpalki za
vodo v župnišču, tako smo ga morali zamenjati z novim. Toliko večjo
hvaležnost vam izražam za Vaš dar tudi v ta namen.

 Navadno je na prvi ponedeljek v mesecu po večerni maši srečanje za
Župnijski pastoralni svet in ključarje . Ker imamo salezijanci na Rakovniku
ravno ta večer začetek inšpektorjeve vizitacije in moram biti prisoten tudi jaz,
bomo imeli naše srečanje prihodnji ponedeljek, 12. decembra . Hvala za
razumevanje.

Danes po drugi maši nas bo obiskal Miklavž . S Seboj prinaša
vzpodbude, da bi še naprej dobro delali, pohvale, če smo že
vneti za dobra dela, in seveda tudi darila, predvsem za pridne
otroke. Med njimi so gotovo mali pevci in pevke našega
otroškega zbora, ki smo ga pri tej maši slišali, kako čudovito
poje, pod vodstvom Nike, ki danes praznuje svoje ime in ji
hvaležni čestitamo za god. Tudi naši ministranti in ministrantke

so med otroci, o katerih Miklavž meni, da zaslužijo darila, saj v tej oltarni
službi morajo darovati nekaj svojega dragocenega časa, tako za vaje kot za
strežbo pri svetih mašah, med tednom, ob nedeljah in praznikih. A Miklavž
ima rad vse otroke, tudi naše, zato hoče prav vsakemu, ki je sedaj tukaj pri
maši, dati vsaj bonbon in mandarino. Bodimo torej hvaležni za vsako še tako
drobno pozornost in tudi mi radi delimo, kar lahko in imamo.

 Prihodnjo nedeljo, to je 11. decembra, bo po deseti maši prvo srečanje
za starše bodočih prvoobhajancev . 16 naših otrok bo 21. maja 2023 pri
deseti maši pristopilo k prvemu svetemu obhajilu. To adventno srečanje bo
staršem v spodbudo in pomoč, kako bi čim bolj duhovno preživeli advetni čas
in se skupno, v družini in župniji, pripravljali na Jezusovo rojstvo, predvsem v
svojih srcih. Zato starši prav lepo vabljeni.

MARIJA - ČISTA
med smetnjaki


