
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

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
Ponedeljek: 3. 8. 2020
Konrad, redovnik
Ob 18.30: + Stanislav Skubic, obletna
Torek: 4. 8. 2020
Janez M. Vianney, arški župnik
Ob 18.30: + starši Vozelj
Sreda: 5. 8. 2020
Marija Snežna (Nives)
Ob 7.00: + Mihaela Dremelj, po namenu Klemenčičevih iz Lavrice
Četrtek: 6. 8. 2020
Jezusova spremenitev na gori
Ob 18.30: + Jožica Jagrič, 7. dan pogreba
Petek: 7. 8. 2020
Sikst II., papež, mučenec - prvi petek
Ob 18.30: + Dominik Vrečar, obletna
Sobota: 8. 8. 2020
Dominik, duhovnik, ustanovitelj dominikancev - prva sobota
Ob 18.30: + Veronika Dremelj, 7. dan pogreba
19. NEDELJA MED LETOM - 9. avgust 2020
Terezija B. od Križa (Edith Stein), mučenka, sozavetnica Evrope
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane

Ob 10.00: + Marjan Zrimšek, ob rojstnem dnevu

Izdal: Župnijski urad Ljubljana Rudnik Odgovarja: Lojze Zupan, župnik
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Župnija
Sv. Simona in Juda Tadeja

Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 2. - 9. avgusta 2020

V majhnem nemškem mestu Attendorn se na veliko
soboto zbere več tisočev ljudi in s seboj prinesejo kruhke.
Posebne kruhke, narejene iz kislega testa s semeni kumine
in pečene v obliki ribjih plavuti. Riba - simbol krščanske vere;
namig na Jezusa Kristusa, Božjega Sina in našega
Odrešenika. Čeprav vsi ti ljudje kruhke prinesejo s seboj,
odhajajo bogatejši in kot obdarovani domov. To, kar so
prejeli, na prvi pogled ni za videti, razen morda na obrazih
ljudi: so bolj veseli, spokojni, obdarovani - ker so blagoslovljeni. Kruhki so bili
blagoslovljeni in ljudje tudi.

Ta attendornški blagoslov žemljic je preko 450 let star običaj. Je veliko več kot tradicija
ali folklora - je prava okrepitev in spodbuda. To so posebej v tem letu boleče izkusili, ko
blagoslova žemljic zaradi pandemije ni moglo biti. In da ljudje ne bi ostali povsem brez
blagoslova, so blagoslovno molitev natisnili na razglednice, župnik je sam blagoslovil par
žemljic in blagoslovni obred razširil po internetu. Vsaj nekaj.

Blagoslov, izraz Božje zvestobe in pomoči, je hrana za lakoto in žejo duše. Tega ni
mogoče kupiti, prejmemo samo kot dar. “Pridite, kupite brez denarja in plačila”, poziva
prerok Izaija (55,1-3): vodo, ki jo za življenje potrebujete. Žita in mleko, ki nasitijo. Vino,
ki razveseljuje srce. Življenje v polnosti, ki daleč presega tešitev telesnih potreb. Živila, ki
so več kot hrana. Dušo lahko nasitimo samo s tem, česar si ne moremo kupiti, kar si
moramo pustiti podariti in to brez protistoritve. “Pridite, kupite brez denarja in plačila”, kajti
“zakaj trošite denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti?”

“O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi”, govori Bog ljudem po preroku. Da bi mogli izkusiti
Božjo milost in njegov blagoslov, moram vedeti za mojo odvisnost, za mojo življenjsko
žejo, za notranjo lakoto in praznino. Nekaj časa lahko to lakoto, to praznino tešim in polnim
s površinskostmi, vendar ne dolgoročno. Obstaja namreč hrepenenje po izpolnjenem
življenju, ki ga lahko samo Bog poteši.

Ljudje v evangeliju in ljudje v Attendornu so izkusili še nekaj, kar nasiti: občestvo.
Občestvo med seboj in s stvarstvom in občestvo z Bogom. Tudi občestvo je blagoslov.



3. avgust 1941: škof Clemens von Galen
pridiga proti evtanaziji

Blaženi (2005) Clemens von Galen, škof v Münstru in kardinal, velik nemški rodoljub
in borec proti Hitlerju, komunizmu in stalinizmu, ni šparal jezika, ko je 3. avgusta 1941
bičal prevoz duševno bolnih v zavode za usmrtitev.

“Tukaj gre za ljudi, naše soljudi, naše brate in sestre! Uboge ljudi, bolne ljudi,
neproduktivne ljudi, če hočete. Toda ali so s tem izgubili pravico do življenja? Imaš ti,
imam jaz pravico samo tako dolgo živeti, dokler sva produktivna, tako dolgo, dokler naju
drugi spoznajo za produktivna? Če se načelo, da se “neproduktivne soljudi sme usmrtiti,
uveljavi, potem gorje vsem nam, ko bomo postali stari in onemogli!”

To zveni strašansko aktualno, kar je “lev iz Münstra”pred skoraj 80 leti grmel na
cerkveni ladji. Kajti že dolgo se vprašanje, katero življenje je vredno ohraniti, pojavlja v
parlamentih in bolnišnicah. Na Nizozemskem in v Belgiji, v Švici in Luxemburgu “pomagajo
umreti”, kadar se življenja ne zdi več vredno živeti. Število evtanazij narašča. In na višku
koronakrize so bili zdravniki pred težkim vprašanjem: komu pomagati, če sredstev za
intenzivno medicino ni dovolj za vse? Kateri možnosti za okrevanje so boljše? Čigavo
življenje je vredno ventilatorja, katero ne (več)?

Kdor je majhen in slaboten, kdor bo star in težko trpel, se bo moral znati zanesti na
solidarnost močnih in mogočnih. Neproduktivno lahko nekaj stane. Vsako življenje ima
svojo vrednost, in niti država niti ekonomija niti “stroškovni pritiski” ne smejo, ker nimajo
pravice, določati njegove vrednosti. Beseda sv. “leva iz Münstra” ostaja aktualna.

Dogodek poveličanja kot pojasnitev
Tukaj Jezusa ne srečamo v običajni vlogi, ko uči in dela

čudeže. Na ta dan (Mt 17,1-9) se tako rekoč zgodi čudež na
njem samem; on sam se spremeni, in drugi Glas pouči
apostole o tem nenavadnem dogodku.

Jezus se nahaja na gori. Pravzaprav je rad vedno znova
poiskal gore, da bi tam molil, se pravi razjasnil svoj odnos z
Očetom, gojil srečanje z Njim, si načrpal moči za vsakdan z ljudmi v svojem okolju, da bi
se globlje zavédel svojega poslanstva odrešenja sveta in se ves dal v službo svojega
nebeškega Očeta. Kajti izpolnjevati Božjo voljo je absolutno bistveno za Jezusovo
poslanstvo; je naravnost njegova jed, od katere živi.

Že v Stari zavezi so gore prednostni kraji srečanja z Bogom, in često Božja razodetja
spremljajo svetlobni pojavi. Med bliskom in gromom je Mojzes na gori Sinaj prejel Deset
Božji zapovedi, da jih posreduje izraelskemu ljudstvu. In ko je zdaj na gori nenadoma
obsijan z božansko svetlobo in se prikaže v pogovoru s starozaveznima likoma Mojzesa
in Elija, to pomeni, da je v svoji biti in svojem poslanstvu overóvljen od Boga in da v njem
“postava in preroki” najdejo svojo izpolnitev.

Trije učenci, ki so spremljali Jezusa na goro, na neprekosljiv način spoznajo, da je
njihov Učitelj od Boga poslani Odrešenik novozaveznega Božjega ljudstva. Dogodek
poveličanja se izkaže zanje tako veličasten, da bi Peter najraje ostal na gori za vedno.
Toda ta človeško razumljiva želja potone v brezpomenskost pred Božjo razlago
najglobljega pomena tega nedoumljivega dogodka.

Iz svetlega oblaka - zopet svetopisemski simbol Božje navzočnosti - oznani Glas, kar
je za apostole in celotno človeštvo edino pomembno in bistveno: “Ta je moj ljubljeni Sin.”
In nič manj pomembna se naveže beseda: “Njega poslušajte!” Lahko bi to opozorilo
razumeli kot opomin, ki najprej velja Petru, ki je sicer z najboljšim namenom tako smešno
reagiral na nenavadni dogodek. Toda veliko važnejši je namig, da je preko vseh
tradicionalnih vodilnih likov od zdaj Jezus odločilni Božji govorec, da ima njegovo
oznanjevnaje Božjo avtoriteto, da njegovo oznanilo pomeni odrešenje za svet, da je on
Božja beseda sáma, ki jo naj vsi poslušajo.

Kar so apostoli pri spremljanju Jezusa na goro doživeli, ni bilo samo posebno
poveličanje, ampak veliko bolj razjasnitev in razlaga poslednjih resničnosti vere. Gre za
izredno, do Božjih globin segajoče razodetje o tem, kaj in kdo pravzaprav Jezus je in
kakšen pomen ima za ljudi in celotno stvarstvo. Takšen trenutek ovédenja Božje
navzočnosti je milost in v svoji edinstvenosti ne more nikoli postati trajno stanje
vsakdanjega življenja. Toda od tega sploh nekaj izkusiti, tudi če samo po koščkih, izžareva
vendarle več kot samo bled žarek upanja. Izkaže se kot prava okrepitev in spodbuda, kot
vera, ki preko vseh zemeljskih razsežnosti ve za tisto Božje obzorje, ki se v poslušanju
Jezusa Kristusa odpira vsem ljudem in je obljuba poveličanja vsega stvarstva.


