GODOVI

PRAZNIKI

SVETE MAŠE

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
Ponedeljek: 24. 8. 2020
Natanael (Jernej), apostol; spomin Marije Pomočnice kristjanov
Ob 18.30: + Jure Kupljenik, obletna
Torek: 25. 8. 2020
Jožef Kalasanc, duhovnik, redovni ustanovitelj
Ob 18.30: + Marija Mavec, obletna
Sreda: 26. 8. 2020
Ivana Bichier, redovna ustanoviteljica
Ob 7.00: + duhovnik-kanonik Tine Erklavec, obl. in vsi + iz družine Erklavec
Četrtek: 27. 8. 2020
Monika, mati sv. Avguština
Ob 18.30: + Karolina Kranjčič, obletna
Petek: 28. 8. 2020
Avguštin, škof, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + mama Marija Zupan, 62. obletna
Sobota: 29. 8. 2020
Mučeništvo Janeza Krstnika
Ob 18.30: + Alojzij Bertoncelj, ob rojstnem dnevu
22. NEDELJA MED LETOM - 30. avgust 2020
Feliks (Srečko), mučenec
Ob 8.00: + Franc Vidic, ob rojstnem dnevu
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
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OZNANILA
Od 23. - 30. avgusta 2020

Kaj pa ti praviš, kdo sem?
Lahko si predstavljamo, da so apostoli potrebovali čas, da razmislijo o odgovoru na to
neposredno in globoko osebno Jezusovo vprašanje: “Kaj pa vi pravite, kdo sem?” Po
Matejevem poročilu Simon Peter takoj mirno in z gotovostjo odgovori: “Ti si Kristus, Sin
živega Boga.” Zdi se, da je Peter resnično prejel navdih, in tak navdih ne more biti in ne
sme ostati skrit ali zamolčan. In potem mu Jezus izroči ključe nebeškega kraljestva. Petru
zaupa avtoriteto, ki je šla iz roda v rod, do današnje dobe.
Kaj pa ti praviš, kdo sem? Vera je eno
tistih področij, kjer se počutimo kot
pritisnjeni v kot, kadar nas drugi sprašujejo
po njej. Morda se sklicujemo na pravico do
zasebnosti, nihče naj nas ne sprašuje več
o tem. Tako se danes lahko zahvalimo
Petrovemu uvidu in pogumu, da je
spregovoril. In nebeškemu Očetu, ki mu je
to razodel - zaradi nas.
Današnji evangeljski odlomek nas lahko
opolnomoči, da ne bi izgubljali živcev, ko
bomo “morali” govoriti o svoji veri. Mi smo
moderni Jezusovi učenci, imamo isti
mandat kot prvi učenci, in če mi ne delamo ali govorimo kot Jezusovi ljudje, kdo potem?
Angleški pisatelj in filozof G. K. Chesterton je nekoč dejal: “Če ne bi bilo Boga, ne bi
bilo ateistov.” Živimo v svetu, v katerem zlahka pridemo v zadrego in se obotavljamo
govoriti o svoji veri. Kot Jezusovi učenci smo poklicani, da Ga neustrašeno oznanjamo,
kajti Bog ve, kako je to danes nujno potrebno. Če vsak od nas na svojski način oznanja
mir, veselje, ljubezen, resnico, pravičnost, potem bo tudi svet bolj ljubezniv, miroljuben,
resnicoljuben, veder, pravičen, in kaj je še takih Božjih lastnosti, ki naj označujejo
Jezusovega učenca današnjih dni. Kdo je torej zate Jezus iz Nazareta?

Letos skupno obhajanje zakonskih jubilejev zaradi koronavirusa odpade.
Bo pa lepo, če se jubilanti v zahvalo za skupno življenje enkrat udeležite maše
in praznujete jubilej v krogu vaših najdražjih.
Novo šolsko leto je že pred vrati. Pouk v šoli naj bi predvidoma stekel 1.
septembra. Če bo tako, to pomeni, da se bo začel tudi redni verouk, seveda
ob upoštevanju pogojev, ki jih bodo določili naši škofje. Urnik za osnovnošolce
je bil objavljen že dvakrat, tako poglejte v prejšnja Oznanila. Tukaj na Rudniku
bomo verouk začeli v ponedeljek, 7. septembra . Vpis v 1. razred verouka bo
v torek, 8. septembra, na Marijino rojstvo, od 16. do 17. ure. Z otrokom naj
obvezno pride tuudi eden od strašev. Če je vaš otrok krščen v kateri drugi
župniji, prinesite s seboj izpisek iz krstne knjige ali družinsko knjižico.

Blagoslov za šolski čas
Bog naj ti podari dober začetek,
poln veselja in pridnosti.
Naj drži svoje zaščitne roke nad teboj
in blagoslovi tvojo dolgo šolsko pot,
da jo bodo tlakovale dobre ocene.
In ko bo tvoja šolska pot postala težavna,
naj ti pošlje angela, da te popelje preko vsek kamnov spotike.
Tvojim mislim naj daje duhovne prebliske in tvoji zagnanosti vztrajnost.

Glasba proti bolečini
Dnevna soba gospe je v ruševinah, pokaže
kratek video na spletu. Vse okoli nje je
uničeno po grozni eksploziji pred dobrim
tednom v mestu Bejrut v Libanonu. Samo eno
v sobi se zdi še nepoškodovano: klavir.
Gospa sredi ruševin se ne trudi pospravljati svoje sobe. Naredi nekaj
drugega. Sede za klavir; zaigra pesem sredi bolečine. In sicer staro škotsko
ljudsko pesem “Poslovite se, bratje, negotov je vsak povratek”.
Gospa igra počasi in prodorno; njena prisrčnost pri igranju sredi ruševin
gane do solz. Tem bolj, če pomislimo na to vrstico pesmi: “Vsi smo v Božjih
rokah”.
Grozno je, kar se lahko ljudem včasih zgodi. Ravno uživaš svoje življenje,
se veseliš svojega doma in prijetnega sosedstva - in v naslednji sekundi je vse
uničeno. Domnevno je do nesreče v Bejrutu prišlo iz lahkomiselnosti, iz
malomarnosti. V drugih deželah povzročajo strašansko škodo ljudem, na
zgradbah in v naravi bombe iz letal ali v avtomobilih.

Mnogi starejši med nami se še spomnijo povojnih ruševin. Cela mesta so
izgledala kakor izbrisana. Pospravljanje in obnova sta včasih trajala
desetletja. Na fotografijah po letu 1945 izgleda vse tako, kakor da je vsako
upanje ugasnilo. Za vse čase.
Potem pa se zopet vrne: upanje. Čisto tiho. Nekdo sede za klavir in zaigra:
“Vsi smo v Božjih rokah”. Ali nekdo prinese hrano, ki okrepi; zopet drugi
podari nekaj, da bi ljudje mogli spati ali se zdraviti. Nekateri ponudijo tujcem
bivališče v svojem domu. Drugi pomagajo odstranjevati razbitine. Zopet drugi
nakažejo denarno pomoč. Ali sredi ruševin pojejo pesem.
Potem vedno začutiš, kaj je razlog vsega upanja: da nismo nikoli tako
sami, kakor se od časa do časa počutimo. Smo v Božjih rokah. Veliko je že,
sredi ruševin igrati klavir ali peti ali pometati ali nositi hrano ali iskati
ponesrečene ali tolažiti sorodnike ... Dajati oporo in vlivati pogum človeku v
stiski, četudi za nekaj trenutkov, je sočutno in podarja upanje.
Kdor v strahotah išče Boga, najde ljudi. Tisti, ki verujejo, so preveč
ponosni, da bi se odrekli sebi in drugim. So sočutni - in pomagajo.

