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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
Ponedeljek: 9. 1. 2023
Pij IX., papež
Ob 18.30: + Marjana in Franc Mivšek, obletna
Torek: 10. 1. 2023 
Gregor Niški, škof, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Arkady Dionisy Popel, obletna
Sreda: 11. 1. 2023
Pavlin Oglejski II., škof
Ob 7.00: + starši in sorodniki Fink
Četrtek: 12. 1. 2023
Tatjana (Tanja), mučenka
Ob 18.30: + Janez Gregorc, 7. dan pogreba
Petek: 13. 1. 2023
Hilarij (Radovan), škof, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Slavko Tancek, obletna
Sobota: 14. 1. 2023
Feliks Nolanski, duhovnik
Ob 18.30: + Irena Jager, po namenu Robija Berden z družino 
2. NEDELJA MED LETOM - 15. januar 2023
Nedelja verskega tiska 
Ob 8.00: + nadškof Alojz Uran, ob rojstnem dnevu

Ob 10.00: za žive in pokojne župljane

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

Začeli smo novo leto 2023. Smo ga lahko začeli dobro? Kako močno nas še težijo stari
problemi, skrbi, izzivi in krize? Zelo si želimo, da bi se temni težki oblaki, ki visijo nad našim
življenjem, pretrgali. Praznični božični in novoletni dnevi so minili. Angeli so oznanili mir na zemlji,
vendar mir ni tako preprost.

Novo leto je prišlo v času, polnem kriz. Vemo za podnebne spremembe, za korona virus in
posledice, za energetsko krizo, za vojne po svetu, za naraščajoče socialne napetosti. V novem letu
se moramo znova spopasti s starimi težavami, vendar z novo močjo, novim pogumom in zagonom,
ki nam jih daje božična vera.

V te kaotične razmere se prav poda praznik Jezusovega krsta. Pri njegovem krstu v Jordanu
postane jasno, kako lahko v življenju dober začetek izgleda: oči uprte v Boga, odprta nebesa nad
nami in v srcu, z nami dober, sveti in zveličavni Duh.

Jezus se neprepoznan pomeša z ljudmi, ki so
prišli v puščavo k Janezu in se mu dali krstiti v
znamenje spreobrnjenja in vrnitve k Bogu. Jezus
se postavi na stran nas grešnikov. Ni mu treba
igrati igre, ki jo ljudje radi igrajo na račun drugih.
Kdo je največji, kdo ima več moči in vpliva, v času
socilanega omrežja bi rekli tudi, kdo ima največ
sledilcev? Jezus hoče biti krščen, ker hoče
zadostiti odrešenjski pravičnosti Boga. S tem
pojasni, da bo izpolnil to, za kar ga Bog pošilja in
kliče v konkretni situaciji. Nebesa se odprejo, nadenj se spusti Božji Duh in ga istoveti z Božjim
Sinom. Tako potrjen začne svoje življenje in delovanje v javnosti, v popolni pokorščini in zaupanju
Očetu - do smrti na križu in čez, saj ni ostal v smrti, ampak je vstal. Na praznik Jezusovega krsta
se spominjamo tudi našega krsta. Pri krstu se upodobimo po Kristusu in moramo živeti kakor je
on živel. Kot Božji ljubljenci moremo in moramo pričevati za Božje delovanje v svetu, tudi in ravno
v kriznih časih. Kristus je prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Tako Božič ne bo izzvenel!



 Z današjim praznikom Jezusovega krsta liturgično zaključujemo božični
čas. V skladu z izročilom jaslice ohranimo do svečnice, 2. februarja, in do
takrat pojemo božične pesmi.

 Namesto prejšnje nedelje bo sedaj po maši ofer za izplačilo še ne vseh
poravnanih stroškov, ki so nastali ob temeljiti prenovi notranjosti zvonika in
zvonov ter zvonjenja. Že vnaprej Bog plačaj za vašo velikodušnost. V
znamenje hvaležnosti boste prejeli Marijanski koledarček.

 Jutri, 9. januarja, je vključno z večerno mašo srečanje Župnijskega
pastoralnega sveta in ključarjev . Lepo vabljeni. Odsotnost opravičite!

STATISTIKA VERSKEGA ŽIVLJENJA 2022
v primerjavi z letom 2021

KRSTI

V letu 2022 je bilo krščenih 15 otrok: 3 dečki in 12 deklic.
Devet krstov je bilo drugod, večina na Rakovniku.
V letu 2021 je bilo krščenih 12 otrok.

POROKE

V letu 2022 smo imeli v župniji eno poroko.
Zopet bi rad spodbudil neporočene starše in druge
pare v naši župniji, ki imate vse pogoje za cerkveno
poroko, da bi na novo ovrednotili krščanski zakon in
zanj odločili.
V letu 2021 sta bili dve poroki.

POGREBI

V letu 2022 smo imeli 24 pogrebov: 10 moških in 12
žensk. Samo štirje od njih so prejeli zakramente za bolne
oziroma umirajoče, ker njihovi domači niso poskrbeli
duhovnika. Drugače je v primeru nenadne oziroma
nepričakovane smrti. Spet vam polagam na srce, da takoj
potem, ko zbolelega odpeljete v bolnišnico in je v smrtni
nevarnosti, pokličete bolniškega duhovnika, in če ta ni dosegljiv,
domačega. Zadaj na mizici za verski tisk so tudi žepni koledarčki s
telefonskimi številkami verske oskrbe v bolnišnicah.
V letu 2021 je bilo 21 pogrebov.

PRVO OBHAJILO

V letu 2022 smo imeli 10 prvoobhajancev. Bodočih, ki
obiskujejo verouk na Rudniku, bo 16. Prvo obhajilo
bo v neddeljo, 21. maja 2023 ob 10. uri.
V letu 2021 je bilo 11 prvoobhajancev.

SVETA OBHAJILA

V letu 2022 je bilo razdeljenih 8000 obhajil. V
naši župniji število vernikov močno upada, zlasti
ob nedeljah in praznikih, ki so na delovni dan.
V letu 2021 so bili še omejitveni ukrepi zaradi
koronavirusa, zato je bilo tudi 1000 obhajil manj.

BIRMA

Birma je pri nas na vsaki dve leti. B i r m a n c i  s o
učenci osmega in devetega razreda verouka. Birma
je predvidena v nedeljo, 30. aprila 2023 pri 10. maši. Ta
zakrament naj bi birmancem in b i r m a n k a m
podelil ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar.

GOSPODARSTVO

V letu 2022 so bila opravljena velika restavratorska dela v zvoniku, nova
hrastova konstrukcija, sanacija razpokanih obokov, zamenjava vseh
kemblov in kladiv, peskanje starih zvonov in nabava novega zvona, nova
polkna in elektrifikacija zvonjenja. Sledi še povsem novo stopnišče od kora
do zvonov, tako bo vsakomur omogočen dostop in ogled vsega dogajanja
v zvoniku. Prvotno, ko še ni bil načrtovan novi četrti zvon, je bil predračun
31.000. evrov, na koncu pa je naneslo krepko čez 50.000. evrov. Ni še vse
poravnano, ker je bilo vmes opravljenih še veliko drugih del, kot je bila

zamenjava toplotne črpalke v župnišču in servisiranje
plinske peči, kar je stalo skoraj 3000. evrov.
Za vse to prispevate župljani sami s svojimi darovi pri
ofrih, z botrstvom za novi zvon in darovi, ki jih posebej
prinašate. Upam, da smo vsi zadovoljni in veseli nad
novim ubranim zvonjenjem in pritrkovanjem. Hvala
Bogu in vam, dragi župljani, da smo uspeli izpeljati
ta projekt obnove, kakor tudi sproti vzdrževati in
ohranjati v dobri kondiciji vse stavbe in življenje v njih.


