
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

NEDELJA - BOŽIČ- GOSPODOVO ROJSTVO - 25. december 2022
Ob 8.00: + Ljudmila Božič, obletna

Ob 10.00: za pokojne Kupljenikove in Pirnatove
Ponedeljek: 26. 12. 2022
Štefan, diakon - prvi mučenec; Dan samostojnosti, državni praznik
Ob 8.00: + Štefan in Rudolf Vončina
Ob 10.00: + Marija Bakšič, po namenu Jožeta Bakšič
Torek: 27. 12. 2022
Janez, apostol, evangelist
Ob 18.30: + Ivanka Ihan, po namenu Matevževih
Sreda: 28. 12. 2022 
Nedolžni otroci, mučenci
Ob 7.00: + starši in sorodniki Fink
Četrtek: 29. 12. 2022
David, kralj
Ob 18.30: + Jernej Jenko, obletna
Petek: 30. 12. 2022
Feliks I., papež
Ob 18.30: + Jožica Perme, po namenu Lojzeta Okorna z družino
Sobota: 31. 12. 2022
Silvester (Silvo), papež
Ob 10.30: + Filip Ogrinc, po namenu Cirila Zupančiča
NEDELJA - 1. januar 2023
Marija, sveta Božja Mati - Novo leto - Dan miru
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane

Ob 10.00: + Božidara Kastelic, po namenu Žnideršičevih

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

DANES SE VAM JE RODIL
ODREŠENIK



 Jutri je god sv. Štefana, prvega mučenca in državni praznik Dan slovenske
samostojnosti in enotnosti. Naj bo to ponosen dan, dan obnove naše
odločitve in zvestobe domovini, dan molitve za ohranitev in razvoj naše
države. V tem znamenju izobesimo zastavo. Lepo vabljeni, da se udeležite
praznične maše ob 8. ali ob 10. uri.

 pri obeh mašah bo blagoslov soli . Blagoslovljeno sol pomešamo
vhrano za ljudi in živali, uporabimo jo tudi za kropljenje pokojnih.

 po deseti maši bo blagoslov konj. Turistično društvo Lavrica je že
lansko leto financiralo ograjo, k kateri lahko oskrbniki privežejo svoje konje.

 ob 18. uri bo v naši cerkvi božični koncert. Ker je zborovodkinja
otroškega zbora Nika zbolela, otroški zbor ne bo nastopil. Celoten koncert bo
izvedel naš mešani pevski zbor.

Vsi, ki radi praznujemo Božič in državne praznike tudi ob pesmi in
glasbi, bomo prišli na koncert in s tem izrazili podporo in priznanje našim
pevcem in pevkam ter hvaležnost, da nam redno pojejo za nedeljska in
praznična bogoslužja

 V torek je god apostola in evangelista Janeza . Pri večerni maši bo
blagoslov vina. To žlahtno tekočino je uporabil Jezus in jo še danes pri maši
spreminja v svojo kri; Sveto Pismo ga priporoča, ker razveseljuje srce, krepi
zdravje, prijateljstvo, skratka, življenje naredi praznično. V ozadju tega običaja,
da Cerkev blagoslavlja vino prav na Janezov praznik, je legenda, da je Janez
časo zastrupljenega vina blagoslovil in ostal živ.

 V soboto je zadnji dan leta 2022 . Pri večerni maši v cerkvi se bomo Bogu
zahvalili za vse prejete dobrote in milosti v letu, ki se izteka, in z Božjim
blagoslovom vstopili v Novo leto 2023.

 V nedeljo je Novo leto. To je praznik Božje Matere Marije in Svetovni Dan
miru. Sveta maša bo ob 8. in 10. uri. Pridite, da skupno z Bogom začnemo
Novo leto, ker samo od našega Stvarnika in Očeta lahko zares pričakujemo 
zdravje, mir, varnost, blaginjo, kar vse skupaj pomeni Božji blagoslov in srečo
za vse. Molimo za to, da bi v našem skupnem domu zemlje vladala sožitje in
varnost, z eno besedo življenje, ki uspeva in osrečuje. Običajni ofer na prve
nedelje je zaradi pričakovano nizke udeležbe na novoletni dan preložen na
naslednjo nedeljo, 8. januarja. Takrat bomo prisluhnili tudi statistiki verskega
življenja 2022 v primerjavi z letom 2021.

 Iskrena hvala vsem, ki ste sodelovali pri ustvarjanju letošnjih jaslic. Hvala
za smreke in mah, za čiščenje, pospravljanje in krašenje cerkve. Bodimo
hvaležni Bogu, da božične in novoletne praznike spet lahko praznujemo v
normalnih razmerah. Prav tako pohvala in zahvala vsem soudeleženim pri
pripravi in izvedbi prazničnega bogoslužja. Naj odmeva v vašem srcu in vas
napolnjuje z globokim svetonočnim mirom in veseljem.

Pastirji hitijo k hlevu. Njihovo delo je
običajno bolj enolično. Potem pa
naenkrat: angelsko petje, Aleluja, Božje
sporočilo, direktno njim. To so dobri
razlogi za hitenje in vznemirjenje. Naj
Božično sporočilo premakne tudi Vas. 

Vaš župnik Lojze Zupan z ožjimi sodelavci vošči Vesel Božič!

Angel je prišel. Na nebu sveti

zvezda. Velika drama za majhno

publiko. Malo pastirjev, malo živali. 

Sporočilo je za vsakogar,

nihče ni nepomemben.  

V
 sveti noči in na božični dan praznujemo najljubše trenutke cerkvenega leta in se
veselimo Božjega Deteta v jaslih. Na tretji dan smo soočeni z dejstvom, da ima
veselo oznanilo lahko smrtonosne posledice: za ljudi, ki kljub nasprotovanju

pričujejo za vero, za Štefana, čigar god praznujemo 26. decembra. 
“Kri mučencev je seme novih kristjanov”. Kjer ljudje za svojo vero zastavijo življenje,

tam je vera živa in nalezljiva. To ne velja samo za mučeništvo; tudi v vsakdanjem življenju,
predvsem pa v konfliktih, se pokaže, kakšno vrednost ima zame vera v Jezusa.

Ne vemo točno, zakaj praznik sv. Štefana sledi neposredno božičnemu dnevu. Lahko
gre za zgodovinski datum, lahko za teološki sestavek. Lahko je pravilna tudi ta misel: Bog
ne pride sam na ta svet, ampak pride na ta svet v življenju in umiranju Štefana.

Iz tega sledi za nas izziv: da tudi po nas Bog prihaja na ta svet. Zato moramo postati
kakor Štefan vzorniki krščanske vere in svobode našim otrokom in mladim, našim
nevernim sodobnikom in iskalcem resnice.

In  državni praznik samostojnosti je za nas drugi izziv: da postanemo vzorni državljani,
da z molitvijo in poštenostjo pomagamo k sreči naše domovine.


