
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

14. NEDELJA MED LETOM - 5. julij 2020
CIRIL IN METOD, slovanska apostola, sozavetnika Evrope
Nedelja Slovencev po svetu
Ob 8.00: + Marija Šparovec, obletna in + starši Šparovec
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 6. 7. 2020
Marija Goretti, devica, mučenka
Ob 18.30: + Marija Okorn-Adamčeva, po namenu Irene Lenarčič
Torek: 7. 7. 2020
Božji služabnik Anton Vovk, škof
Ob 18.30: + Luciano Pasutto, obletna
Sreda: 8. 7. 2020
Prokopij Palestinski, škof, mučenec
Ob 7.00: za pozabljene duše v vicah, po namenu Matjaža Okorna
Četrtek: 9. 7. 2020
Avguštin Zhao Rong in drugi kitajski mučenci
Ob 18.30: + Marija Kosmač Ivanc in + sin Tonček, obletna
Petek: 10. 7. 2020
Amalija (Alma), redovnica
Ob 18.30: + Marija Okorn-Adamčeva, po namenu Dragota Jager z družino
Sobota: 11. 7. 2020
Benedikt, opat, zavetnik Evrope
Ob 18.30: + Franc Habič, obletna in + starši Habič
15. NEDELJA MED LETOM - 12. julij 2020
Mohor, škof in Fortunat, diakon, mučenca
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: za vse pokojne iz družine Nebec in Ogrinc

Izdal: Župnijski urad Ljubljana Rudnik Odgovarja: Lojze Zupan, župnik
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OZNANILA
Od 5. do 12. julija 2020

Dopust pri Bogu

“Pridite k meni vsi,
ki se trudite in ste obremenjeni,
in jaz vam bom dal,
da se boste spočili”
/Mt 11,28/

Dopust pri Bogu - to zveni nekoliko
nerodno, neprimerno. Seveda ne moremo
imeti pri Bogu dopusta kakor v nekem hotelu ali na taborjenju, vendar pa
lahko uporabimo počitnice, da imamo čas za Boga in poiščemo kraje, kjer
smo mu lahko v tišini bliže. Dopust pri Bogu, se pravi: dopust z Bogom. O
tem pripoveduje tudi Sveto pismo. Potem ko je Jezus razposlal apostole
oznanjati v sosednje vasi in kraje, in so se ti vrnili nazaj k njemu, jih je
povabil: “Pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočijte!” 

Samota, tišina in počitek označujejo “dopust z Jezusom”, na katerega
je povabil apostole. Seveda to ni aktiven dopust, da bi čim več doživeli, pa
tudi ne, da bi nekje brezciljno “viseli”. “Dopust z Bogom”, to je napolnjena
praznina, od Boga in z Bogom napolnjena praznina.

Toliko novega je za odkriti - tudi v naravi: živali in rastline ...

“Če bi se dvignil na perutih jutranje zore,
če bi prebival na koncu morja,
bi me tudi tam vodila tvoja roka,
držala bi me tvoja desnica”.
/Ps 139,9-10/
Tako nek molivec poln čudenja strmi nad Božjo
vsepričujočnostjo. Kamorkoli že grem - na morje, v
hribe, v mestne soteske ali na majhne vaške ceste -
Bog je že tukaj. Zame velika tolažba in vzpodbuda.



 Danes je prva nedelja v mesecu juliju , zato bo po obeh mašah ofer za
vračilo posojila za naš pastoralni dom. Hkrati opremljamo zgornjo dvorano in
bivanjski prostor. Gotovo si vsi želimo, da ta naš dom čimprej dokončamo in
izplačamo. Tako smem računati na vašo razumevajočo darežljivost in se že
vnaprej zahvaliti za Vaš dar. Bog povrni.

Zapuščina Evropi - 
Sv. Cirila in Metoda /5. julij/

Ciril in Metod sta“vzor za tisto, čemur danes
pravimo inkulturacija: utelešenje evangelija v izvirnih
kulturah ter hkrati uvajanje teh kultur v življenje
Cerkve” (Janez Pavel II., Okrožnica Apostola
Slovanov). Čeprav sta bila misijonarja iz Carigrada,
sta se odpravila v Rim, kjer se je zgodilo to, česar ni
nihče pričakoval, da je papež zaupal Metodu

misijon in poslanstvo med Slovani in s tem nekako utemeljil Cerkev sredine, ne
vzhodno z grškim jezikom in ne zahodno z latinskim jezikom, ampak z lastnim
liturgičnim jezikom, ki je potem rodil novo kulturo in duhovno izročilo. Tudi v
državah z latinskim obredom se je ohranilo izročilo pesmi in paraliturgij v
domačem jeziku in želja, da slavijo Boga s svojim jezikom. Če bi ta poskus
celovito uspel, bi imeli danes drugačno podobo Cerkve in krščanstva v Evropi,
toda v svojih bistvenih pogledih se je ohranil, ostala je liturgija, slovanski jezik,
pisava, kultura, duhovnost. Slovani pa so bili razdeljeni na zahodne Slovane,
vključene v zahodno kulturo, in vzhodne Slovane z grško kulturo. Najhujše je,
da so tudi slovanski narodi tako razdeljeni in da se prav na teh mejah
vzpostavljajo tako huda nasprotja, da še v današnjih časih segajo po orožju in
gojijo sovraštvo ter povečujejo razlike med sabo. Namesto da bi prispevali k
spravi v Evropi in vzpostavljali to, kar je njihovo, plemenito, se potrjujejo s tem,
kar ločuje in v bistvu niti ni slovansko, ampak prispevek drugih kultur.

Ne vemo, kako sta se Ciril in Metod naučila slovanskega jezika, pomembno
je, da sta se ga naučila zares temeljito in stopila v njegov duh. Zato sta postala
očeta slovanske literature in kulture slovanskih narodov. Psihologija namreč
potrjuje, da uporaba določenega jezika vpliva tudi na način komunikacije in
odnosov med ljudmi. Podobno je tudi v odnosu z Bogom. Ko molimo in se
pogovarjamo z njim, uporabljamo tisti jezik, ki nam je najbolj blizu, najbolj naš.
Tudi liturgični jezik ustvarja določeno religiozno misenost in način duhovnosti.

Ko gledamo na to dogajanje po toliko stoletjih in po drugem vatikanskem
koncilu, ki je močno poudaril, da je treba sporočilo vere prevesti v različne

jezike in kulture, še bolj cenimo prispevek svetih bratov med Slovani. Toda po
tisoč letih se mnogi sprašujejo, ali je mogoče govoriti o slovanski duhovnosti
na splošno (Špidlík). Po drugi strani pa Slovani predstavljajo zelo razpršeno
skupino, ki je ločena na dve Cerkvi in kulturi. Poleg tega je še razlika med
narodi. Toda mnoge podobnosti in različnosti kličejo k iskanju skupnih korenin,
ki so vedno presenetljive za tistega, ki išče resnico. Kljub mnogim težavam,
razhajanjem in konfliktom na področju politike in kulture se lahko obrnemo na
duhovno in religiozno izkušnjo in se vprašamo, v čem more slovansko izročilo
obogatiti evropsko kulturo, kaj je njegov svojevrsten doprinos.   /Primož Krečič/

 - sv. Benedikta /11. julij/

Na prelomu iz 5. v 6. stoletje je svet pretresala strašna kriza
vrednot in ustanov, ki jo je povzročil padec rimskega cesarstva,
vdor novih ljudstev  in razpuščenost nravi. Svetnikovo delovanje in
še posebej njegovo vodilo Moli in delaj se razodevata kot nosilca
pristnega duhovnega kvasa, ki je v teku stoletij daleč preko meja
njegove domovine in njegovega časa spremenil obraz Evrope, ko
je po padcu politične edinosti, ki jo je ustvarilo rimsko cesarstvo,
izoblikoval novo duhovno in kulturno edinost, edinost krščanske vere, ki si jo delijo ljudstva
na tej celini. Točno tako se je rodila resničnost, ki jo imenujemo Evropa.

Ko je Pavel VI. 1964 sv. Benedikta razglasil za zavetnika Evrope, je s tem želel dati
priznanje za čudovito delo pri oblikovanju evropske kulture in cibilizacije. Evropa, ki se je
nedavno izvila iz stoletja, globoko ranjenega z dvema svetovnima vojnama, in po padcu
velikih ideologij, ki so se izkazale kot tragične utopije, danes išče svojo identiteto. Za
oblikovanje nove in trajne edinosti so zagotovo potrebna politična, gospodarska in pravna
orodja, potrebno je tudi prebuditi etično in duhovno prenovo, ki črpa iz krščanskih korenin
naše celine, sicer ne bo mogoče obnoviti Evrope. Brez tega življenjskega soka ostaja
človek izpostavljen nevarnosti, da pade v starodavno skušnjavo po samoodrešenju - v
utopijo, ki je na različne načine v Evropi 20. stoletja povzročila, kakor je poudaril papež
Janez Pavel II., “korak nazaj brez primere v boleči zgodovini človeštva”.        /Benedikt XVI./

NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU 2020

Že vrsto let prvo nedeljo v juliju posvečamo
Slovencem po svetu, ki živijo zunaj meja Slovenije -
okrog pol milijona. Mnoge meje so odpravljene,
komunikacijske in potovalne možnosti pa vedno bolj
dostopne. Tako imamo več priložnosti, da vzpostavljamo

enoten slovenski prostor. Ta nedelja želi tudi Slovence v domovini
spodbuditi k razmisleku o rojakih po svetu, da bi se po njihovi gorečnosti
razvnela tudi doma naša slovenska zavest in ljubezen do domovine.


