
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

4. ADVENTNA NEDELJA- 18. december 2022
Vunibald, opat
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane

Ob 10.00: + Filip Ogrinc, po namenu Iztoka Petriča
Ponedeljek: 19. 12. 2022
Anastazij, papež
Ob 18.30: + starši Lovšin in Marija Bakšič, po namenu Joži Leskovec
Torek: 20. 12. 2022
Vincencij Romano, duhovnik
Ob 18.30: + Marija Bakšič, po namenu Ane Resnik
Sreda: 21. 12. 2022 
Peter Kanizij, duhovnik, cerkveni učitelj
Ob 7.00: + Alojzija Vrečar, po namenu družine Ahčin 
Četrtek: 22. 12. 2022
Frančiška Cabrini, redovna ustanoviteljica
Ob 18.30: + Ivanka Ihan, po namenu družine Špehar
Petek: 23. 12. 2022
Janez Kancij, duhovnik
Ob 18.30: + Filip Ogrinc, po namenu nečaka Andreja z družino
Sobota: 24. 12. 2022
Adam in Eva, prastarši; Sveti večer
Ob 18.30: pokojni iz družin: Jamnik, Podlogar, Breceljnik in Golob
Ob 24.00: Polnočnica: za žive in pokojne župljane
NEDELJA - BOŽIČ- GOSPODOVO ROJSTVO - 25. december 2022
Ob 8.00: + Ljudmila Božič, obletna

Ob 10.00: za pokojne Kupljenikove in Pirnatove

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

Ne glede na resnično ozadje svetopisemskih sanj, vedno
pomenijo del neomejenih možnosti, s katerimi Bog samega
sebe posreduje človeku. Vedno s pridržkom: “Moje misli niso
vaše misli in vaše poti niso moje poti, govori Gospod” (Iz
55,8). Nekateri naši pregovori to spoznanje prenašajo v
prostor našega vsakdana.

Človek obrača, Bog obrne. Jožef in Marija sta to izkusila
na lastni koži. Nista mogla niti sanjati, kaj vse se bo dogajalo
okoli njunega Sina Jezusa - od jasli do križa. Jožef, ta tihi
varuh, se ne pritožuje, ampak naredi, kar je potrebno, za
ženo in otroka. Jezus sorodstveni odnos na novo opredeli:
“Kdor koli izpolni voljo mojega Očeta, ta je moj brat, sestra in mati” (Mt 12,50).

Človek obrača, Bog obrne. To pa ne pomeni omejevanja človekove svobode. Ampak
suverene Božje poti kažejo v pozitivnem smislu na presežnost milosti in resničnosti,
prostor za upanje, delež nebes, ki razširi obzorje naših zemeljskih meja.

Božji mlini meljejo počasi. Pričakovanje Odrešenika se je uresničilo šele, “ko je
nastopila polnost časa” (Gal 4,4). In Jezus šele po svojih tridesetih letih navadnega
življenja z Jožefom in Marijo začne svoje javno delovanje. V načinu in času svojega
pojavljanja je Bog popolnoma suveren, “v njegovih očeh je tisoč let kakor včerajšnji dan,
ki je minil, kakor nočna straža” (Ps 90,4). Daje nam vedeti, “da ne vemo ne dneva ne ure”
(Mt 25,13). Mojzes Boga ne more videti v obraz, ampak ga vidi v hrbet (2 Mz 33,21-33).
Po milosti pa lahko - vsak človek - spoznava sledove Božjega delovanja v stvarstvu in v
zgodovini.

Bog lahko piše naravnost tudi na krive črte. V zgodovinski knjigi človeštva je veliko
krivih črt, zapisanih tudi v Svetem pismu: uboji, izdaje, odpadi od vere in grehi vseh vrst.
Toda če zaupanje v Božjo previdnost traja, se starodavne preroške sanje vedno znova
uresničujejo in njihovo izpolnitev spoznavamo v Jezusu Kristusu. Najbolj vijugasta črta
Svetega pisma je izjava, da nas je Jezus odrešil na križu; da slava Velike noči zraste iz
sramote velikega petka, da zemeljska smrt preide v večno življenje, da se lahko
uresničujejo sanje o odrešenju, o Božji bližini sredi sveta in časa.



 Po Oznanilih bomo prisluhnili skavtski poslanici za Božič in prižgali
betlehemsko luč, svečke si boste lahko nabavili pred zakristijo.

 Jutri in v torek bo še redni verouk . Obhajamo božično devetdnevnico in
danes spet velja vabilo vsem, posebej otrokom, da se je vsaj kakšen večer
udeležite; vsakič otroci prejmejo ovčko, ki jo lahko postavijo v svoje jaslice. V
sredo je maša z devetdnevnico ob 7. uri zjutraj.

 V soboto je sveti večer . Zvesti našemu slovenskemu versko-
narodnemu izročilu bomo blagoslovili in pokadili naše domove,
hleve, delavnice in okolico, da bi mogli živeti v mirnem sosedstvu in
zdravem okolju. Kot družina bomo skupno postavili božično drevo
in jaslice, se zbrali pri slovesni večerji in potem odšli k zgodnji polnočnici ali
ob polnoči, seveda pridemo k maši tudi na božični dan. Tako bo vaša družina
Cerkev v malem ali domača Cerkev, ki v sveti božični noči sprejme Jezusa na
svoj dom in ga posreduje naprej. Luč miru iz Betlehema vam bo v znamenje,
da Kristus, resnična luč, ki je prišla na svet, razsvetljuje vaša srca in vaš dom.

 Ob 18.30 bo večerna božična maša ali zgodnja polnočnica . Mišljena je
predvsem za družine z majhnimi otroki in za starejše, ki ob tej uri še lahko
pridejo v cerkev. Mašo bo spremljal otroški zborček.

 Pred polnočnico ob 24. uri bo dvajset minut pred polnočjo mešani zbor
prepeval naše lepe stare božične pesmi , ki bodo zvenele tudi med
polnočnico.

 Na božični dan vabljeni k maši ali ob 8. uri ali ob 10. uri . Božič je tako
velik in odrešenjsko pomemben praznik, da s polnočnico ne more in ne sme
izzveneti. Nadaljujte torej to veselo praznovanje odrešenja.

 V ponedeljek, 26. decembra, je god sv. Štefana, prvega mučenca in državni
praznik Dan slovenske samostojnosti in enotnosti . Pri obeh mašah, ob 8. in
10. uri bo blagoslov soli . Po deseti maši bo blagoslov konj . Prav tako bo na
Štefanovo ob 18. uri v naši cerkvi božični koncert domačih dveh zborov .

Iskrena hvala vsem, ki ste sodelovali pri ustvarjanju letošnjih jaslic. Hvala
za smreke, za čiščenje in pospravljanje cerkve. Bodimo hvaležni Bogu, da
božične praznike spet lahko obhajamo v normalnih razmerah. Naj nam bo to
v znamenje, da mali Odrešenik že deluje ...

DARILA NAD DARILI

Na prvi pogled bi lahko bila slika - in verjetno je bila s tem
namenom tako aranžirana - kritika načina, kako danes mnogi
praznujejo Božič. Konkretno rečeno: kritika določenega vidika
božičnega praznika. Kot da so darila postavljena v ospredje in
so Dete izrinila iz jasli. Nekaj je na tem! Tudi Slovenci porabijo
za darila kar veliko denarja. In koliko boste letos porabili Vi?
Božični čas je čas obdarovanja. Pomeni: smo obdarovanci in obdarovalci.

Najprej pa smo obdarovanci. Niso mišljeni aparati, igrače, obleke, parfumi ali
kakrkoli temu podobnega. Darila, ki jih dobimo, so veliko več vredna, neprecenljiva.
Bog daje samega sebe, ker postane človek kakor mi. In ker Bog daje samega sebe,
podarja tisto, kar obogati naše življenje. Ker je Bog ljubezen, nam podarja
sposobnost ljubiti. Ker Bog postane človek v otroku, nam podarja svojo bližino. Ker
nam zaupa samega sebe, se mu lahko zaupamo v vseh življenjskih obdobjih in
okoliščinah. Ker se nam zaupa, ga smemo  za vse prositi. Darila nad darili. Ali kakor
evangelist Janez na začetku svojega evangelija piše o božični zgodbi: “Kajti iz
njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo” (1,16).

To vprašanje se postavlja ob sliki nedokončanih
jaslic. Se postavljajo ali podirajo? Slika sáma na to
vprašanje ne more odgovoriti. Pri tem vseeno gre za
pomembno vprašanje: praznik je še pred nami:
nestrpno pričakovanje, a tudi napeto pripravljanje? Ali
po prazniku: hvaležnost ali olajšanje, vse dobro

pospravljeno, do naslednjega leta? To so pomembna vprašanja, ki pa se le obrobno
dotikajo jedra Adventa in Božiča, predvsem pa se vrtijo okoli zunanjih vidikov.

Kajti: tudi ko bo advent 2022 že čez en teden mimo, živimo vse življenje v
Adventu.  Nismo samo štiri tedne v decembru adventni ljudje. Kajti bistveno v našem
življenju nas še čaka: drugi Gospodov prihod - kakor koli že igleda. Odrešenje,
izpolnitev. “Najboljše pride zadnje” je bil naslov enega najuspešnejših filmov leta
2007. Živimo v pričakovanju, a nismo sami. Tudi če še nismo praznovali Božiča,
vedno živimo pod srečno zvezdo, zvezdo Božjega učlovečenja v Jezusu Kristusu, v
Otroku. Pred, med in po Božiču nam sveti luč Božje ljubezni. “Še ni” ali “Že mimo” -
ne, to ni alternativa. Odgovor se glasi: Vedno. Vedno živimo v Božji ljubezni in pod
srečno zvezdo nenehno stremimo k odrešenjskemu prihodu Gospoda Jezusa.


