GODOVI

PRAZNIKI

Župnija
Sv. Simona in Juda Tadeja
Ljubljana Rudnik

SVETE MAŠE

1. POSTNA NEDELJA - 1. marec 2020
Albin (Zorko), škof
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: za vse pokojne Hrenove iz Ponikev
Ponedeljek: 2. 3. 2020
Neža (Agnes) Praška, klarisa, opatinja
Ob 18.30: + Marija Okorn-Adamčeva, po namenu Marije Zupan
Torek: 3. 3. 2020
Kunigunda, kraljica
Ob 18.30: + Jože Kraškovic, ob rojstnem dnevu
Sreda: 4. 3. 2020
Kazimir, poljski kraljevič
Ob 7.00: + Vladislav Dovč, po namenu družine Jankovič iz Lavrice
Četrtek: 5. 3. 2020
Hadrijan (Jadran), mučenec
Ob 18.30: + Jožefa Dovč, po namenu sestrične Darinke Sinjur
Petek: 6. 3. 2020
Koleta (Nika), redovnica - prvi petek
Ob 18.30: + Alojzij Bertoncelj, obletna
Sobota: 7. 3. 2020
Perpetua in Felicita, mučenki - prva sobota
Ob 18.30: + Jože Jarec, obletna, po namenu sina Mirota z družino
2. POSTNA NEDELJA - 8. marec 2020
Janez od Boga, redovni ustanovitelj
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Angela in Rezka Meden, obletna

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

OZNANILA
Od 1. do 8. marca 2020

Naredi si kruh!
/Mt 4,1-11/

Jezus je v puščavi, 40 dni. In
po končanih 40 dneh mu
skušnjavec ponudi vso svojo
umetnost v tristopenjskem
napadu. Začne z osnovno
izkušnjo, z izkušnjo lakote, ki jo je
Jezus po 40 dneh krepko občutil.
V resnici pa ne začne pri lakoti,
ampak pri nebeški potrditvi , ki jo je slišal pri krstu: “Ti si moj ljubljeni Sin
...” Izkoristi ta posebni položaj, mu prišepne. Stori nekaj proti lakoti; to
mora biti enostavno zate. Ne bodi neumen, pomagaj si! Vzemi, kar je v
obilju in brez vrednosti in koristi tukaj: naredi iz teh kamnov kruh - zase!
To za Jezusa ni sprejemljiva pot. Ravno zato, ker je Božji Sin. Celo če bi
imel moč spremeniti kamen v kruh, tega v svojo korist, za svoje dobro
počutje ne bi storil. Nikoli ne bi izkoriščal svojega položaja. Saj oznanja in
pričuje za Boga, ki vse ljubi.
Morda je ena največjih naših skušnjav, dvomiti v Boga. Ne v to, da je,
ampak v to, kakšen je. Dvomiti v njegovo ljubezen, skrb, varstvo. Razlog
za dvom je morda zelo razumljiv: rad bi, da je takšen, kakršnega si želim.
To je verjetno največja skušnjava: postaviti se na mesto Boga.
S to skušnjavo se nedvomno igra tudi skušnjavec v Matejevem
evangeliju (4,1-11). Narediti iz kamna kruh, se pravi premagati lakoto na
svetu, ta želja dvomi v Božjo ljubezen in skrb. Preizkušati Boga, se igra z
mislijo, da Bog mora tako reagirati, kakor si jaz želim. In ohraniti vsa
kraljestva sveta. To ne pomeni nič drugega kakor prevzeti mesto Boga.
Dobro, da se Jezus tem skušnjavam upre in ne dvomi v Boga. Trdno se
drži Božje besede, s katero proti hudiču dokazuje svoje trditve in ga
zavrne. To lahko tudi jaz. Se držim Božje besede - Stare in Nove zaveze.

Danes je prva nedelja v mesecu marcu , zato bo sedaj po maši ofer za naš
pastoralni dom. Poleg vračanja posojila bomo začeli opremljati zgornjo dvorano
in stanovanjsko sobo, kar bo skupaj z davkom stalo 26 tisoč . Če zdaj ne
bomo dokončali, je vprašanje, če sploh kdaj, zato se res lepo priporočam za
vaše prispevke in se obenem že iskreno zahvaljujem, da znate biti uvidevni in
darežljivi. In ne mislite, da to župnik dela zase. Ne, vse je vaše in bo ostalo
vam; končno je od vas odvisna prihodnost te lepe rudniške župnije, od stopnje
vaše samozavesti, da vrednoto vere prenesete na svoje otroke in tako
postanete predniki, kakor naši, vredni spomina.
V postnem času smo povabljeni k molitvi križevega pota : ob petkih zvečer
pol ure pred mašo, ob nedeljah pa popoldne ob 15. uri. Danes bomo križev pot
molili iz Poti na Debeli hrib. V primeru dežja ali sneženja ga bomo opravili v
Pogačnikovi garaži. Naj nam ta zadnja Jezusova pot življenja pomaga, da bomo
vsak svoj križ pogumno nosili za Njim in si tako izprosili potrebne milosti za
vsakodnevne boje.
Jutri imajo člani Župnijskega pastoralnega sveta in ključarji svoje redno
mesečno srečanje, ki ga začnemo s sveto mašo. Lepo vabljeni.
V četrtek pred prvim petkom bomo ob 17.30 molili za nove duhovne
poklice. Lepo vabljeni.
Na prvi petek bom obiskoval naše bolnike in jim prinesel zakramente. Drugi
pa lepo vabljeni k večerni maši in posvetitvi Jezusovemu Srcu.
Na prvo soboto se bomo znova posvetili Marijinemu brezmadežnemu Srcu
in molili za duhovnike.
V soboto, 7. marca 2020 bo v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu
pomladansko srečanje za člane Župnijskih pastoralnih svetov in drugih
župnijskih sodelavcev ljubljanskih dekanij. Prične se ob 9. uri in konča ob 13.
uri s kosilom. Lepo vabljeni, da se tega srečanja udeležite.
Navodila Slovenske škofovske konference za preprečevanje širjenja
koronavirusa COVID-19:
Duhovniki naj izpraznijo kropilnike z blagoslovljeno vodo ob vhodu v cerkev.
Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar
nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo.
Pri pozdravu miru duhovnik in verniki opustijo stisk roke.
Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo prejmejo samo na roko.
Železna kača se nanaša na starozavezno zgodbo iz časa potovanja
Izraelcev skozi puščavo. Zaradi njihove nehvaležnosti je Bog poslal
strupene kače. Pogled na bronasto kačo, ki jo je Mojzes obesil na
drog, je ozdravil pičene in jim rešil življenje. V Novi zavezi to
zgodbo Jezus obrne nase: da mora biti tudi On povzdignjen, da bi
bili vsi rešeni. S pogledom nanj tudi covid-19!

... obstaja zlo?
Da obstaja zlo na svetu, o tem ne more
biti dvoma. To izpričuje že pogled
poljubnih poročil. Prej se postavlja
vprašanje: Kaj (ali kdo) je zlo? Sveto pismo
je za zlo iznašlo številne podobe. Najbolj
poznana izhaja od začetka, iz poročila o stvarjenju: podoba kače, ki zapelje
Evo, da je jedla od drevesa spoznanja. Zapeljala! Kajti Adam in Eva sta se
pustila zapeljati. Ni jedla kača od drevesa spoznanja, ampak prva človeka.
Kdo je zdaj zlo - tisti, ki zapeljuje k slabemu ali tisti, ki slabo dela?
Seveda je kača samo podoba. Kot je hudič podoba, kakor so si ga poprej
ljudje predstavljali: z rogovi na glavi in repom. Podoba, da je vsak človek
zmožen delati zlo. Zlo je v človeku sámem kot možnost, da se odloči proti
dobremu, proti Bogu. In svoboda v njem je sposobnost, da se odloči za
dobro, za Boga.

Sestri ljubezen in svoboda
Da bi učenci in učenke globlje dojeli
daljnosežnost neodgovornega ravnanja s stvarstvom, jih je učitelj prosil, da
narišejo čudovite slike o človeku in naravi. Veseli so mu izročili svoje
umetnine. Potem pa so morali šokirani in vsi iz sebe doživeti, kako je njihove
slike pred njihovimi očmi raztrgal. Zakaj? Tako kot zdaj vam, je dejal, se godi
Bogu vsak dan: On oblikuje z nepopisno ljubeznijo pisano raznolikost
življenja. In kaj dela človek? Uničuje in mendra.
Kako reagira Bog? Užaljeno, jezno, nasilno? Ne! On ve za hudičevo in
uničujoče početje, ve pa tudi, za sadove, ki jih prinaša moč dobrega in
ljubezni, ker je to On sam.
In ker ljubezen potrebuje dvojčico svobodo, jo Bog da ljudem z velikim
tveganjem. Svobodo, ki se lahko usmeri celo proti Njemu in njegovemu
stvarstvu. Pa On odpusti in zalepi, kar je pomendrano in raztrgano.
Raztrgane slike so takrat učitelj in učenci z velikim veseljem zlepili v
čudovito veliko sestavljenko - hvalnico stvarstvu!

Gospoda, svojega Boga, počásti,
in samo njemu služi.

