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3. POSTNA NEDELJA - 12. marec 2023
Papeška nedelja; gregorjevo
Ob 8.00: za vse pokojne vaščane in vaščanke iz Orel, p. n. Staneta Podržaja
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ob 15.00: Križev pot iz Poti na Debeli hrib
Ponedeljek: 13. 3. 2023
Kristina, mučenka
Ob 18.30: + Alojzij Bertoncelj, obletna
Torek: 14. 3. 2023 
Matilda, kraljica
Ob 18.30: + Alojzija Vrečar, po namenu nečaka Lojzeta
Sreda: 15. 3. 2023
Klemen Marija Dvoržak, redovnik
Ob 7.00: + Marinčkovi iz Orel
Četrtek: 16. 3. 2023
Božji služabnik Danijel Halás, duhovnik, mučenec
Ob 18.30: + Stanko Jager, po namenu Jankovičevih iz Lavrice
Petek: 17. 3. 2023
Jedrt (Jerica), devica, opatinja
Ob 18.00: Molitev križevega pota
Ob 18.30: + Avgust Spreitzer, po namenu Janežičevih iz Stične
Sobota: 18. 3. 2023
Jožef, Jezusov rednik
Ob 18.30: + starši Jager, + Jože in Jožko Jager, ob godu
4. POSTNA NEDELJA - 19. marec 2023
Ob 8.00: + Brigitte Grandovec Vider, obletna
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ob 15.00: Križev pot iz Hrastarije do Šinkovčevega križa

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 bojte se!”- Mt 17,1-9

“Kdor bo pil od vode,
ki mu jo bom jaz dal,
ne bo nikoli žejen” - Jn 4,5-42



2. POSTNA NEDELJA - 5. marec 2023
Hadrijan (Jadran), mučenec
Ob 8.00: + Marinčkovi iz Orel
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 6. 3. 2023
Koleta (Nika), redovnica
Veržej: + Alojzija Vrečar, po namenu nečakinje Anice z družino
Torek: 7. 3. 2023 
Perpetua in Felicita, mučenki
Ob 18.30 Rudnik: + Jože Jarec, obletna
Veržej: v zahvalo in priprošnjo
Sreda: 8. 3. 2023
Janez od Boga, redovni ustanovitelj
Veržej: + Marija Bakšič, po namenu Černičevih
Četrtek: 9. 3. 2023
Frančiška Rimska, redovnica
Veržej: + Marija Bakšič, po namenu družine Malenšek
Petek: 10. 3. 2023
40 mučencev iz Armenije
Veržej: + Ivanka Ihan, po namenu Jožeta in Lojzeta
Sobota: 11. 3. 2023
Konštantin, spokornik, mučenec
Veržej: + Alojzija Vrečar, po namenu nečaka Ivana z družino
3. POSTNA NEDELJA - 12. marec 2023
Papeška nedelja; gregorjevo
Ob 8.00: za vse pokojne vaščane in vaščanke iz Orel, p. n. Staneta Podržaja
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ob 15.00: Križev pot iz Poti na Debeli hrib

OZNANILA OD 5. do 12. marca 2023

 Sedaj po maši bo običajni ofer za novo stopnišče v zvoniku, se pravi od kora do
zvonov. Tudi vsote na položnicah so strahotno poskočile, zlasti za elektriko in plin. Da
bomo vse to zmogli še naprej pokrivati, se vsakemu posebej priporočam in že vnaprej
zahvaljujem. Bog plačaj!

 V prihodnjem tednu bom vključno do sobote na duhovnih vajah v Veržeju , zato so
tudi Oznanila napisana za dva tedna, to je od 5. do 19. marca 2023. V tem tednu ne bo
verouka, maša na Rudniku bo samo v torek, jaz pa bom v Veržeju maševal po namenih,

napisanih v Oznanilih. Če boste kaj potrebovali, se obrnite na g. Jureta Babnika, tudi
v slučaju pogreba. Pokličite ga na telefonsko številko 041 856 452.

 Prihodnjo nedeljo, to je na 3. postno, 12. marca, bo ob 15. uri iz Poti na Debeli
hrib pobožnost križevega pota . Udeležili  naj bi se ga tudi letošnji birmanci . Starši,
poskrbite! Sicer pa je križev pot tudi vsak petek pol ure pred večerno mašo, ob 18.
uri, razen 10. marca, ko bom še v Veržeju.

 Srečanje članov Župnijskega pastoralnega sveta in ključarjev bo v ponedeljek,
13. marca, po večerni maši, ki se je povabljeni udeležijo.

OZNANILA OD 12. do 19. marca 2023

 V tednu po 12. marcu je spet redni verouk za vse razrede. 18 birmancev , to so
veroučenci 8. in 9. razreda, ima od petka, 17. marca, do nedelje, 19. marca, duhovne
vaje v Želimljem.  Zbiranje se začne ob 17. uri, ko se prijavijo in oddajo prispevek 35
evrov, zaključek je v nedeljo s kosilom. S sabo prinesejo rjuhe, prevleko za
vzglavnik in pribor za osebno higieno. Duhovne vaje bodo opravili skupaj s
sovrstniki iz drugih župnij.

 V soboto liturgično praznujemo god sv. Jožefa , Jezusovega rednika, ker je 19.
marec na 4. postno nedeljo, ki ima prednost. Maša njemu v čast bo v soboto zvečer.

TRDEN SANJAČ

Jožefa, Jezusovega rednika, ne časti samo
katoliška Cerkev. Vsaj dva praznika sta mu
posvečena: 1. maj kot praznik Jožefa delavca in 19.
marec, ko Jožefa praznujejo vse krščanske
veroizpovedi. O njem samem v Svetem pismu ni

izročene nobene besede. Tihi junak. Mož dejanj. Sanjač. Slednje je lahko presenečenje
za prizemljenega obrtnika - če smo napačno razumeli besedo “sanje”. V Svetem pismu  -
prav pri Jožefu - sanje  nimajo nič opraviti s sanjarjenjem, s fantaziranjem, ampak so Božja
sporočila. Resna, konkretna. Jožef nam je lahko zgled v tem, kako se nekdo odzove na
Božji klic. Na primer, da hoče zapustiti svojo zaročenko, ko izve za njeno nosečnost -
Jožef posluša Božjo besedo in ostane pri njej. Ko novorojenčku grozi smrtna nevarnost,
na Božjo besedo pogumno vzame mater in otroka, zapusti dom in beži.

Jožef je blizu ljudem. Mož z obema nogama na tleh in s srcem v nebesih. Posluša
Božjo besedo in se po njej ravna. Zaradi tega se mnogi s svojimi skrbmi obračajo nanj in
prosijo, naj pri Bogu zanje posreduje. V upanju, da bo ta “mož vsakdana” zarumel njihove
potrebe in da bo on, ki je vedno poslušal Boga, pri Bogu slišan. Vsi, ki se mu priporočajo, 
z zahvalami Jožefu pričujejo, da njihovo zaupanje ni bilo zaman. Sv. Jožef, prosi za nas.


