
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

17. NEDELJA MED LETOM - Krištofova nedelja - 26. julij 2020
Joahim in Ana, starši Device Marije
Ob 8.00: + Dani Zrnec, ob godu, po namenu Lojzeta Horvat

Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 27. 7. 2020
Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda
Ob 18.30: + Ivan Mikec, 30. dan smrti
Torek: 28. 7. 2020
Viktor (Zmago) I., papež
Ob 18.30: + starši Nebec in pokojna Joža Nebec, obletna
Sreda: 29. 7. 2020
Marta, Lazarjeva sestra
Ob 7.00: + Marija Okorn-Adamčeva, po namenu Čudna starejšega
Četrtek: 30. 7. 2020
Peter Krizolog, škof, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Marija, Tončka in Jože Vrečar
Petek: 31. 7. 2020
Ignacij Lojolski, duhovnik, ustanovitelj jezuitov
Ob 18.30: + Mate Belak, po namenu Barbare
Sobota: 1. avgust 2020
Alfonz M. Ligvorij, škof, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Franc Martinc, ob rojstnem dnevu
18. NEDELJA MED LETOM - 2. avgust 2020
Evzebij, škof
Ob 8.00: za vse pokojne iz družine Berčan

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

Župnija
Sv. Simona in Juda Tadeja

Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 26. 7. do 2. 8. 2020



 V nedeljo, 19. julija, je umrla Vera Dremelj, rojena Mehle, Mežnarjeva Vera iz Babne
Gorice, nazadnje je bivala na Dolenjski cesti 208. Dan in ura pogreba do zdaj še nista
znana, pokopana pa bo na Rudniku. Naj počiva v miru.

Danes, na Krištofovo nedeljo, vas v
zahvalo za srečno prevožene kilometre in s
prošnjo za Božje varstvo na vseh vaših
poteh sedaj vabim k blagoslovu vaših vozil
in drugih prevoznih sredstev. Blagoslov
bomo opravili v cerkvi, zunaj pa jih bom
posamično pokropil z blagoslovljeno vodo. V
imenu akcije MIVA in slovenskih misijonarjev
vas obenem vabim, da s svojim darom

podprete nakup prevoznih sredstev za njihovo delovanje v misijonskih deželah.
Hvala vam in srečno vožnjo.

 Novo navodilo slovenskih škofov v času krepitve epidemije COVID-19, ki velja od
21. julija 2020 do preklica: Pred nedeljskimi in prazničnimi mašami verniki ob vstopu v
cerkev v poseben nabiralnik oddajo list s svojo telefonsko številko (brez imena in naslova).
Župnik po vsaki maši listke s telefonskimi številkami vloži v kuverto, na njej označi dan,
datum in uro maše ter jo hrani 30 dni. Po tem obdobju kuverto z listki uniči. V primeru, da
je bila pri maši navzoča oseba, okužena s koronavirusom, župnik na zahtevo pristojne
državne ustanove (inšpektorata, policije, NIJZ) posreduje telefonske številke udeležencev
pri določeni maši. Župnik o posredovanju podatkov obvesti Slovensko škofovsko
konferenco. V primeru delavniških maš oddaja telefonskih številk ni obvezna, saj duhovnik
običajno pozna vernike. Hvala za razumevanje.

Njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu
(Rim 8,28-30)

“Vse bo zopet dobro” je pravzaprav jalova tolažba. Govori Pavel na tak način?
Ali lahko ponudi nekaj več: pravo življensko pomoč?

Da bo vse zopet dobro, da se bo vse obrnilo na bolje, to je bila glavna želja
minulih korona-mesecev. Naše življenje je bilo tako zelo omejeno, svoboda gibanja
in stiki zmanjšani, da bi rešili šolo in delo, je bila nujna reorganizacija. Nobenih
praznikov, niti velike noči nismo smeli praznovati v skupnosti. Prestali smo hud
krizni čas, čigar posledice bomo še dolgo nosili. Ekonomski obstoj je bil za mnoge
na kocki. V tem času so mnogi izgubili svoje najdražje, v njihovih zadnjih dnevih jih
niso smeli obiskovati niti spremljati do groba. In potem danes slišimo Pavla: “Sicer
pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu” (28). Nima ta človek pojma o
življenju? Kaj pa lahko korona pripomore k dobremu njim, ki ljubijo Boga? Ne, tako
preprosto se pač ne da tega grozotnega časa obrniti k pozitivnemu, optimističnemu!

Morda je to preveč čustvena reakcija, morda zaradi tega, ker vedno poslušamo le
delček svetopisemskega besedila. Tisto, kar Pavel namerava sporočiti kristjanom v
Rimu, je podobno premagovanju več alpskih prelazov. Enemu od njih se pravi: Kako
lahko evangelij daje upanje v vsem trpljenju, ki ga kristjani doživljamo? Odtod izhaja
naše berilo.

Prelaza ne moremo naravnost prečkati. Veliko terenu prilagojenih ovinkov je
potrebnih, da bi postopoma pridobili višino in jo zopet zmanjšali. Graditi cesto, je
eno - Pavel jo je zgradil; vožnja po tej cesti je drugo, in naš del. Prvo pravilo se glasi:
Prilagodite hitrost! Kdor prehitro pripelje v ovinek, ga zanese. Hitrost torej
zmanjšamo in odkrijemo: v domnevno gladki besedi tolažbe je en “pa”: “Sicer pa vemo,
da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu” Ta “pa” nas zavira, da se ozremo nazaj:
na kaj se pravzaprav nanaša? V vrsticah pred našim berilom Pavel opisuje, kako nam
upanje dela težave, da pogosto ne vemo, kako je treba za kaj moliti, kako bi lahko
ohranjali ustvarjalen, ljubeč odnos z Bogom. Takrat se smemo zanašati na Božjega
Duha, ki nam pomaga - in zdaj pride naš prvi stavek: “Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo
Boga, vse pripomore k dobremu” Se pravi, da pri vseh težavah nič ne tvegamo, če
ostanemo povezani z Bogom, mu globoko in mirno zaupamo.

Drugo pravilo pri vožnji ovinkov je, da ima vsak ovinek točko, kjer pridemo
najdlje v notranjost. Tam, na odločilni točki, moramo narediti obrat, drugače zletimo.
Odločilna točka v našem besedilu je “ljubiti”, natančneje “njim, ki ljubijo Boga”. Ne od
zunaj, ne z magijo, ampak v ljubezni se vse obrača in obrne k dobremu. In vemo, da
ljubiti v nobenem primeru ni vedno lahko in ne gre naravnost dobro. Ljubezen
pozna in hodi in zvozi veliko ovinkov in ravno na ta način premaguje gore in doline.
Ker ima cilj: biti skupaj, biti zedinjen.

To misel Pavel razvije dalje: Bog nas je vnaprej ljubil in pokical po svojem načrtu.
Njegova ljubezen nas je imela že davno pred očmi, kar Pavel izrazi z “vnaprej poznal”,
in nas vedno hotel tesno povezati s
Kristusom: smo “vnaprej določeni, naj
bomo skladni s podobo njegovega Sina”, da bi
s tem prejel mnogo bratov in sester. In
ker Bog ničesar ne dela polovično,
skrbi na vseh delcih naše življenjske
poti za to, da se njegov načrt ljubezni
za nas dobro izide: “Kajti tiste, ki jih je že
vnaprej določil, jih je tudi poklical; in tiste, ki
jih je poklical, je tudi opravičil; tiste pa, ki jih
je opravičil, je tudi poveličal.”

Zdaj je gora premagana, zdaj pelje cesta naravnost, zdaj Pavla ni več mogoče
ustaviti: “Kaj bomo torej rekli vsemu temu? Če je Bog za nas, kdo je zoper nas? ... Kdo bo
obtoževal Božje izvoljence? ... Kdo bo obsojal? ... Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni?” (Rim
8,31-35). - Na to ravno etapo nas bo apostol popeljal naslednjo nedeljo.

Pridružite se!


