
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

20. NEDELJA MED LETOM - 16. avgust 2020
Rok, romar, spokornik
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + starši Mencin ter + sestri Zala in Marija
Ponedeljek: 17. 8. 2020
Evzebij, papež, mučenec
Ob 18.30: za zdravje in Božje varstvo pri Žagarjevih
Torek: 18. 8. 2020
Helena (Alenka), cesarica
Ob 18.30: + Ana Černe, po namenu Jožeta Pucihar
Sreda: 19. 8. 2020
Janez Eudes, duhovnik
Ob 7.00: + Marija Remar, 30. dan po pogrebu, p.n. Klemenčičevih iz Lavrice
Četrtek: 20. 8. 2020
Bernard, opat, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Mihael Frkal, obletna
Petek: 21. 8. 2020
Pij X., papež
Ob 18.30: + Ana Miklič, po namenu družine Mavec
Sobota: 23. 8. 2020
Devica Marija Kraljica
Ob 18.30: + Marija Okorn-Adamčeva, p. n. družine Kacijan, Doler in Aleš
21. NEDELJA MED LETOM - 23. avgust 2020
Roza iz Lime, devica, redovnica;
Dan spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov
Ob 8.00: + Peter Goli, obletna
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
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Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 16. - 23. avgusta 2020

Torej, kaj je to?! (Mt 15,21-28) Lahko obračamo, kakor hočemo, toda tukaj
se Jezus vede enoumno rasistično! “Poslan sem le k izraelovi hiši.”
Kanaansko ženo postavi na raven psov in kar zahteva predpravico Izraelcev!
To ne paše k Jezusu in njegovemu Bogu, ki ga oznanja. Ne, sploh ne. Lahko
si mislimo, da tukaj mora iti za nekaj drugega in nekaj več.

Gre za vzorčno pripoved. Gre za ženo, njeno vero, njen pogum, njeno
vztrajnost in njeno pamet. Ni se sprijaznila s tem, kar ji je družba prisodila, da
je manjvredna, da bi se morala postaviti zadaj v vrsto. To ne more veljati in
zvito dokazuje nasprotno. Vztraja pri tem, da je Bog tudi zanjo tukaj, da je
nihče ne sme izključiti iz odrešenja; brez zamere in sovražnosti, vendar
vztrajno, pogumno in prodorno. Tako odločni bi morali biti tudi mi. Celo proti
najvišji avtoriteti, če že tako mora biti. Božja ljubezen velja brez pridržka vsem
in nihče ne sme biti izključen iz odrešenja.

O žena, velika je tvoja vera!
Zgodi naj se ti, kakor želiš!” S tem
Jezus nedvoumno pove, za kaj
resnično gre. Vera v Jezusovo moč
in ljubezen, ki more ljudem podariti
odrešenje, in neuničljiva ljubezen
te kanaanske, nejudovske žene do
njenega otroka, skupno učinkujejo
in podarijo otroku ozdravljenje.
Vera in ljubezen sprostijo moči za
to, katera zaprta območja in ovire
premagati in razbiti tabuje. Utirajo pot k Bogu in njegovemu delovanju, da
lahko reši človeka iz oblasti zla. Da žena Jezusa nagovori s “Sin Davidov”, se
izkaže kot silno pametna, in se s tem priključi veri judovskega naroda, ki
pričakuje Mesija. Žena v Jezusu prepozna tega Odrešenika. Ve, da tisto, kar
prinaša ozdravljenje in odrešenje, mora priti od Boga. Lahko so samo
“drobtinice”, toda če padajo z Božje mize, podarjajo to življenje in odrešenje.



URNIK VEROUKA 2020/2021

Ponedeljek:16.00 - 3. razred (prvoobhajanci)
17.00 - 4. razred

Torek: 16.00 - 1. razred (s. Francka)
16.00 - 7. razred
17.00 - 2. razred (s. Francka)
17.00 - 8. razred (birmanci)

Četrtek: 16.00 - 5. razred
17.00 - 6. razred 

Petek: 16.00 - 9. razred (birmanci)

16. avgust 2005: v Taizéju umorjen
Frére Roger

“Umor, potem pesem 23", je bil naslov v
časopisu DIE ZEIT nad nasilno smrtjo moža,
ki je bil kot noben drug sinonim za
razumevanje in mednarodnost. Rogera
Schütza, ustanovitelja Taizéja, je umorila
mlada Romunka, ki je sedela z njim pri večerni molitvi. Ženska, ki po ničemer
ni bolj hrepenela kot da bi postala redovnica. Bila je težavna in vpadljiva, tudi
v Taizéju, in vendar je smela priti. Prinesla je smrt. In bratje so ji zmogli to
dejanje odpustiti. Tisoče mladih, ki so takrat prišli v cerkev k večerni molitvi,
so slišali samo krik, potem je eden od bratov intoniral pesem: Laudate omnes
gentes (Hvalite vsi narodi). Medtem so umirajočega nesli iz cerkve.

Laudate omnes gentes - na prvi pogled naključje, ki se zdi srhljivo in
posmehljivo. In vendar je to primerna žalostinka za Švicarja, ki je v Franciji med
2. svetovno vojno pomagal zbežati ogroženim Judom in ob nedeljah gostil
nemške vojne ujetnike. Bil je človek, ki je ljubil in živel spravo. Iz cele Evrope
so prihajali in še prihajajo domala iz vsega sveta mladi v francosko vasico, da
bi v njegovi skupnosti bratov slavili Boga.

“Razširitev” je bila tema njegovega zadnjega pisma, ki ga ni mogel več
dokončati. Razširiti, prebiti meje - meje sovraštva in predsodkov ter meje med
narodi in veroizpovedmi. Frére Roger je bil evangeličan, njegov naslednik je
Nemec in katoličan. Razširitev - to je zmogel Frére Roger tudi preko lastnega
življenja, kajti tudi brez vélikega ustanovitelja Taizé ostaja privlačna točka,
predvsem za mlade ljudi, ki se v tradicionalnem prostoru njihovih cerkva ne
počutijo več doma. Bogu hvala za Frére Roger-ja!

Morda tudi ni naključje, da evangelij današnje nedelje pada na njegov
smrtni dan. Tudi Jezus v evangeliju prebije meje lastnega mišljenja in delovanja
ter ozdrávi hči poganske matere. Končno se tukaj uresničuje tudi Izaijeva
prerokba: “Moja hiša se bo imenovala hiša molitve za sva ljudstva” (56,6-7).
Ljudje velike vere!

Ni svobode za vse

Zopet in zopet se odvijajo demonstracije proti
koronaukrepom. Mnogi se ne držijo uradnih navodil
obveznosti nošenja mask in fizične razdalje, saj proti
temu protestirajo. Samo eno je jasno: mnogi ne
verjamejo v nevarnost virusa; ne verjamejo temu,
kar vlade in virologi v zadnjih mesecih govorijo; ne verjamejo, da bi se virus
lahko tudi njih prijel. Vejo za neko drugo resnico. Demonstranti vztrajajo pri
pravici, da javno izrazijo svojo resnico in da so proti resnici drugih.

To je njihova pravica. Ne moremo nekoga prepričevati, kaj naj ima ali bo
imel za resnično. Posredovanje policije ni vprašanje resnice ali laži. Gre samo
za uveljavljanje reda.

Hkrati moramo biti previdni - seveda ne velja za vse primere enako, na
primer za naše bicikliste -, da demonstrantov ne zmerjamo z “idioti” kar tako.
Vsekakor je odločilno, za kaj gre. Ni vsak, ki drugače misli kakor večina, že
zaradi tega neumen. Takšni protesti so lahko “sistem za zgodnje alarmiranje”,
pravi sociolog Armin Nassehi. Kažejo na vznemirjenje. V tem pogledu se
vladajoči nikoli ne bi smeli odreči promociji svojih ukrepov.

Najtežje pri tej svobodi pa je, dopustiti svobodo drugih. Ta stavek
utemeljuje pravico do demonstriranja. Hkrati pa morajo demonstranti vedeti,
da ko na svojski način uvejavljajo svojo svobodo, ne smejo prezreti svobode
drugih. Ni svobode za vse. Svoboda ni pravica do uveljavljanja samovolje.
Svoboda je breme, ki ga nosi za skupno dobro, kakor je v primeru korona
virusa javno zdravje, do katerega ima pravico vsak državljan - in tudi
dolžnost, da ga varuje, konkretno tako, da se drži ukrepov pristojnih služb.
To nam pravi človeška pamet. Moja svoboda ima svoje meje pri svobodi
drugega. Kdor tega ne upošteva, zlorablja svojo svobodo. Država mora
ukrepati, da bi odvrnila nevarnosti. Tega ni treba vsem razumeti. Toda
resnico, ki stoji za ukrepi, morajo spoštovati - kakor hočejo, da se tudi
njihova resnica spoštuje in je napisana na transparentih. Pri svobodi vedno
gre tudi za resnico - lastno in resnico drugega. “Resnica vas bo osvobodila”
pravi Jezus (Jn 8,32). Resnično svoboden je tisti, ki resnico drugega spoštuje,
naj mu je všeč ali ne. Svobodni so ljudje, ki v miru iščejo resnico.


