
 GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

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
Ponedeljek: 2. januar 2023 - državni praznik
Bazilij Veliki in Gregor Nacianški, škofa, cerkvena učitelja
Ob 18.30: + Frančiška Kastelic, obletna
Torek: 3. 1. 2023 
Presveto Jezusovo ime
Ob 18.30: + Majda Denk
Sreda: 4. 1. 2023
Angela Folinjska, redovnica
Ob 7.00: + starši in sorodniki Fink
Četrtek: 5. 1. 2023
Janez Nepomuk Neuman, škof
Ob 18.30: + Angela Bradač, obletna
Petek: 6. 1. 2023
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE - Sveti trije Kralji:
Gašper, Miha, Boltežar - prvi petek
Ob 10.00: + Marija Bakšič, po namenu Ane Resnik
Ob 18.30: + Jožefa in Ladislav Dovč
Sobota: 7. 1. 2023
Marija Terezija Haze, redovna ustanoviteljica - prva sobota
Ob 18.30: + Jože Jager, obletna, + Leopoldina in + Jožko
NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA - 8. januar 2023
Severin Noriški, opat
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Božidara Kastelic, po namenu sosedov Virantovih

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

Čeprav prevladuje še božično vzdušje, je na prvi
dan novega leta naš pogled usmerjen naprej, v odprto,
v neznano, v nepredvidljivo. Končalo se je leto, polno
dramatičnega dogajanja in razočaranih upov. Vendar
prav tako leto, za katero imamo tudi dobre razloge, da
se zahvalimo.

Na začetku novega leta stojimo pred Bogom: s tem,
kar je bilo, s tem, kar je, s tem, kar bo prišlo. Tudi s
tem, kar nam manjka in kar nas priganja. Tožimo in žalujemo, ocenjujemo in
obupujemo, postavljamo standarde, imamo visoka pričakovanja.

Ostaja vprašanje: Ali me je minulo leto pripeljalo naprej na poti k Bogu?
Kakšne globoke in skrite želje imam zanj? Kaj puščamo za seboj, olajšani ali
obteženi? Katera nova vrata, upamo, se nam bodo odprla? Se bližam
kakšnemu presenetljivemu srečanju, povsem novemu vpogledu, prelomnici
v mojem življenju?

Utihnemo pred preteklim časom, utihnemo pred Gospodarjem časa. Ne
moremo ostati na nevidnem pragu med časi. Premor lahko naredimo le
interno, kajti zunanji čas teče kar naprej. Večni, ki je čas ustvaril in nam ga
privošči, pride na svet. Z imenom Jezus: Bog rešuje. On napolnjuje naš prostor
in naš čas in nam podarja novo “leto Gospodove milosti”. 

Če se danes počutimo majhne in nemočne, če v nas ni miru - kaj šele okoli
nas, moramo vedeti, da je to samo naš pogled! V očeh Boga smo njegovi
sogovorniki in dragoceni - že s tem, da je On sam postal človek.

Naše življenje z vsemi vzponi in padci je Bogu dragoceno. V nas deluje
njegov Duh, njegova moč in ljubezen sta izliti v nas. Bog ne odneha - vsako
leto na novo, vsak Božič nas na to spomni in za to okrepi, da sodelujemo z
Bogom; da gradimo mir in širimo Božjo slavo na naši zemlji tudi v letu 2023.



 Danes je novo leto 2023. Običajni ofer na prve nedelje je tokrat preložen
na naslednjo nedeljo Jezusovega krsta, 8. januarja. V znamenje hvaležnosti
boste prejeli žepni Marijanski koledarček. Takrat bomo tudi prisluhnili
statistiki verskega življenja 2022, v primerjavi z letom 2021.

 Ker se v torek, 3. januarja, otroci vrnejo v šolo, nadaljujemo tudi z
veroukom.

 V četrtek ob 17.30 lepo vabljeni k molitveni uri za duhovne poklice.
 V petek je praznik Gospodovega raglašenja ali Sveti trije kralji. Prva maša

bo ob 10. uri dopoldne in druga zvečer ob 18.30.
 Otroci, ki na Božič niso prinesli svojega šparovčka, v katerega so

zbirali denar za lačne otroke v misijonskih deželah, naj ga prinesejo k maši na
Svete tri kralje.

 Birmanci naj namesto k verouku pridejo k praznični večerni maši.
Njihovo udeležbo pri maši bom preveril.

 Zaradi praznika bom bolnike na domovih obhajal že v četrtek
dopoldne.

 Veselimo se že, da bo pri včerni maši zopet prepeval zbor ČEŠNJE . 
 V soboto, 7. januarja, bo po končani večerni maši , ob 19. uri, božični

koncert našega mešanega in otroškega pevskega zbora , ki je na Štefanovo
zaradi bolezni zborovodkinje otroškega zbora odpadel. Lepo vabljeni, da s
svojo prisotnostjo nagradite pevce in izrazite svojo hvaležnost, da nam lepšajo
bogoslužja.

 Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta in ključarjev bo v ponedeljek, 9.
januarja, po večerni maši.

Dobri Bog, 
z mnogimi mislimi, skrbmi in vprašanji
končujemo leto 2022.
Hkrati se imamo neskončno veliko zahvaliti.
Zahvala bi morala biti naša zadnja beseda.
Zahvaljujemo se Ti za čas, ki smo ga lahko oblikovali,
za neštevilne lepe ure in za dobre ljudi na naši strani.
Zahvaljujemo se Ti za vse novo, ki smo ga doživeli ali prestali,
za staro, znano in domače, da smo se mogli obdržati.
Zahvaljujemo se Ti za tvoje dobro in čudovito stvarstvo,
za prijateljstva, ki nas nosijo, za srečanja, ki so nas razveselila.
Zahvaljujemo se Ti za bogoslužja in praznovanja, ki so nas osrečila.
In za Tvojo zvestobo do nas v lepih in težkih urah.
Tebi slava in hvala - zdaj, v novem letu in v večnosti. Amen.

Č
isto majhen je videti hlev, in
kralji, ki jahajo naproti. Veliko
mesto skoraj prekrije rojstvo

novega Kralja. Vedno je dovolj
motenj; bistvenega ni vedno lahko
najti, vedar se vedno izplača.
Čarobna zgodba je to (Mt 2,1-12)- z
mnogimi čarobnimi ljudmi. Ni pa
vse, kar imemujemo čarobno, tudi
lepo. Herod na primer je precej
temen čarobni lik. Ko izve, da bo v
njegovem kraljestvu novorojeni
judovski kralj, se zboji svojega
padca. V svoji sebičnosti in
samopomembnosti tega še ni slišal.
Zdaj to sliši od ljudi, ki to morajo
vedeti: magi ali modri ali kralji.
Vsekakor čarobni ljudje, nad
katerimi se tako sveti, da se Herod
prestraši. A Herod je tu samo
postranska figura. Bistvo pripovedi
je: poklek. Tudi ta je čaroben v
smislu, da trije, ki nimajo nobene resnične potrebe, začutijo potrebo, da “padejo
predenj in ga počastijo”. Čaroben trenutek, kakor to imenujemo. Svet, celine se
poklonijo detetu, torej resnični môči sveta. To postane tukaj očitno. In to je
dragoceno. Kjer se Bog časti, človek postane človek; postane tudi kralj človek. In
nikoli se ne dvigne nad sebe kot Herod. Kjer se ljudje zavedajo, da potrebujejo
češčenje, vedo tudi, da kraljestvo, oblast in slava pripadajo samo Bogu.

Ž
ivimo v času velike negotovosti. Izzivi zadevajo naše lastno osebno življenje in
tudi življenje v skupnosti z drugimi ljudmi in naravo. Vojna v Ukrajini še vedno
vpliva na naše vsakdanje življenje. Zaradi tega so mnogi poteki dogodkov in

stvari, ki so nam sicer samoumevni, zdaj postavljeni pod vprašaj. Vprašanje, kako
je mir v tem razklanem svetu mogoč, nas nič manj ne izziva kot podnebne nesreče,
ki nam jih mediji dnevno postavljajo pred oči. Izzivu lakote se ne bomo mogli
izogniti. In naraščajočemu individualizmu, ki se vedno manj ozira na druge. V tem
času negotovosti se postavlja vprašanje orientacije in smeri. Česa se želimo
oprijeti? Kakšna je pot? Kdo kaže pot? Zvezdoslovci z Vzhoda so sledili zvezdi. Ta jih
je vodila h Kristusu, luči sveta. Kdo nas vodi v tem času?  


