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24. NEDELJA MED LETOM - 13. september 2020
Janez Zlatousti, škof, cerkveni učitelj
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Franc in Sonja Žabjek, obletna
Ponedeljek: 14. 9. 2020
Povišanje svetega Križa
Ob 18.30: + Frančišek Majerič, po namenu družine Vidic
Torek: 15. 9. 2020
Žalostna Mati Božja; dan vrnitve Primorske k matični domovini - d. p.
Ob 18.30: + Andrej Zrnec
Sreda: 16. 9. 2020
Kornelij, papež in Ciprijan, škof, mučenca
Ob 7.00: + Janez Blažič, obletna
Četrtek: 17. 9. 2020
Robert Belarmino, škof, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Ana Miklič, po namenu Majeričevih
Petek: 18. 9. 2020
Jožef Kupertinski, duhovnik, redovnik
Ob 18.30: + Janez in Marija Okorn, po namenu sina Franca z družino
Sobota: 19. 9. 2020
Januarij, škof, mučenec
Ob 18.30: + Jožica Jagrič, po namenu družine Martinc
25. NEDELJA MED LETOM - 20. september 2020
Nedelja svetniških kandidatov
Andrej Kim Tae-gon, duhovnik in drugi korejski mučenci
Ob 8.00: vsi pokojni iz družine Vidic, Mežnar in Gnidovec
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane

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

Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 13. do 20. septembra 2020

“Roke preko prepada”

se imenuje kiparsko delo umetnika
Maurice Harrona, ki se nahaja v
severnoirskem mestu Londonderry, in
spominja na konflikt med katoličani in
protestanti v Angliji pripadajoči
provinci Severni Irski, v katerem so
umrli desettisoči in je v veliki meri bil
rešen s sporazumom na véliki petek
1985. Proces, ki brez obojestranske pripravljenosti na odpuščanje in
spravo ne bi bil mogoč.

Ljudje postanemo dolžniki drug drugemu in to bomo ostali, in
prizadejáli drug drugega. To je del življenja. Skupno življenje in pripadnost
drug drugemu je vedna priložnost za obračunavanje, izračunavanje. Vedno
bo dovolj “snovi” za to. Vendar se nam ni treba zagristi v ta krogotok,
lahko ga tudi prekinemo in pri tem doživimo novo svobodo.

Današnji evangelij (Mt 18,21-35) daje za to nekaj krepkih napotkov:
“Gospodar mu je dolg odpustil”, se tam pravi. Pa ne gre za drobiž. Vsota
deset tisoč talentov, ki jo Jezus v priliki navaja, bi bila danes okoli pet
milijard evrov! Tisto, kar naj odpustimo, niso torej vsakdanje malenkosti:
da smo pozabili na termin, da nismo točno prišli, da smo izrekli
nepremišljeno besedo. Temveč tudi to, kar resnično rani: žalitev, skok čez
plot, goljufija, obrekovanje, za Jezusa celo umor ni izključen iz odpuščanja.
Seveda Jezus noče reči, da se ne smemo potegovati za pravico in resnico
ali odškodnino ali iti na sodišče. In kako bi lahko v tem smislu razložili
papežev poziv bogatim državam, naj zbrišejo dolg revnim državam - v teh
resnično kriznih razmerah, in to je tudi več kot pet milijard?

Na novo začeti in odpustiti pomeni nekaj podariti, nekaj dati od sebe,
biti velikodušen, potrpežljiv in usmiljen. Poskusimo s to novo svobodo!



 Iz Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze so nam pripeljali 20
koledarjev, ki jih letos zaradi korona virusa sami ne prodajajo. Kupite jih lahko
pri zakristijskih vratih po 10 evrov. Ves denar, ki ga dobijo od prodaje
koledarjev, gre za pomoč revnim družinam in tudi za gradnjo stanovanj. Hvala.

 Gospod Hari, laični teolog, vam bo sedaj predstavil svojo novo knjigo O
zakramentu spovedi.

 V soboto, 19. septembra 2020, bo potekala 39. STIČNA MLADIH . Srečanje
za dekanijo LjubljanaVič- Rakovnik bo gostila župnija Ljubljana Vič, od 15. do
19. ure v Antonovem domu, zunaj na ploščadi in v cerkvi. Program: ob 15.00
uvodni pozdrav in predstavitev, ob 15.15 delavnice, igre, nogomet, ob 17.00
sveta maša, ob 18.00 koncert, ob 19.00 zaključek.

 Prihodnjo nedeljo bo nabirka pri obeh mašah za Zavod sv. Stanislava .

Pozor križ!
Pozor, ne teci, ne pelji mimo križa - ne mimo

Jezusovega in ne mimo križa tvojih soljudi. Zavrí,
bodi vsaj pripravljen zavreti.

Lep križ imaš, reče stara mama svoji 15 letni
vnukinji, ki ji ponosno kaže svoj nov okrasek. Ja,
stara mama, čudovit je, moj prijatelj mi ga je
podaril. 

So križi lepi? Vemo, naši križi, celo iz zlata in dragih kamnov, pomenijo
najprej veliko trpljenje. Jezus ni nikoli rekel, da bo odgovoril na vsa naša
vprašanja. Tudi ni rekel, da bo naše trpljenje razrešeno, niti po njegovem
križu. Rekel pa je nekaj, kar je veliko bolj tolažeče: “Jaz bom, ko bom
povzdignjen z zemlje, vse pritegnil k sebi”  (Jn 12,32). Vsi in vse - solze in
nesmiselno trpljenje ima v rokah Križanega svoje mesto. Povzdignjeno je v
Jezusovo Srce.

Tudi Nikodém, o katerem pripoveduje evangelij (Jn 3,13-17), bil je član
vélikega zbora, je prišel k Jezusu z mnogimi vprašanji. Prišel je ponoči, da bi
skrivaj govoril z Jezusom. In ni dobil za domov samo jasnih odgovorov. Ampak
se je v njem nekaj zbudilo. Neka simpatija. Še več: rastlinica vere, porajajoča
se ljubezen. Ne upa se še izreči za Jezusa. Toda nekaj poglavij kasneje
pripoveduje Janezov evangelij, kako Nikodém Jezusa boječe brani. Véliki zbor
hoče Jezusa usmrtiti. Potem se prijavi k razpravi Nikodém in reče: “Ali naša
postava koga sodi, če ga prej ne zasliši in ne spozna, kaj dela?” (Jn 7,51). In
prav na veliki petek, ko je Jezus umrl, se odprto izreče zanj. Tako evangelist
Janez piše: “Prišel pa je tudi Nikodém, tisti, ki je najprej ponoči prišel k Jezusu,
in prinesel okrog sto funtov zmesi mire in aloje” (Jn 19, 39) - da bi ta član
vélikega zbora z dragocenim oljem in mazilom izkazal poslednjo čast
Križanemu.

Z vidika evangelija je Nikodém polagoma, korak za korakom, dojemal, kaj
mu je Jezus takrat v nočnem pogovoru rekel: “Bog je namreč svet tako ljubil,
da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne
pogubil, ampak bi imel večno življenje” (Jn 3,16).

“Dati” je ključna beseda. Jezus je dal samega sebe. Jezus nas vabi, da bi
njegovo samopodaritev razumeli in sami postali ljubeči. Kakor Nikodém -
korak za korakom.

Pozor križ! - od Velike noči ni več ogroženost, ampak obljuba. Še bo prišlo
težko, da se bo zdelo neznosno, toda to ne bo konec. Od Jezusovega vstajenja
križ signalizira, da ima moje življenje prednost pred smrtjo, da gre s Kristusom
preko križa. Zato praznik povišanja križa (14. september) ni zgoj spominski
dan, ampak praznik z razlogom praznovanja. 

Pozor križ!. Ne spregledaj ga, ne potisni ga vstran, ne hodi, ne pelji mimo,
zavri in najdi v njem trdno oporo in varno usmeritev.

15. september: Žalostna Mati Božja
Naši verni predniki so se v življenjskih preizkušnjah

radi zatekali k Mariji, ki je spremljala Jezusa v
njegovem trpljenju. Častili so jo kot žalostno Mater
Božjo in jo upodabljali kot Sočutno (Pieta) z mrtvim
Sinom v naročju ali kot Marijo sedem žalosti s sedmimi
meči v srcu. Ta naziv ima podlago v napovedi starčka
Simeona, ki je prišel v jeruzalemski tempelj, ko sta
Marija in Jožef po predpisih postave tja prinesla osem
dni starega Jezusa. Vzel ga je v naročje in se Bogu
zahvalil, da je pred smrtjo videl Odrešenika. Ko ga je
vrnil materi Mariji, ji je rekel: “Tvojo dušo bo presunil
meč” (Lk 2,35). Prva žalost, ki je presunila Marijino srce,
je bila Simeonova prerokba, druga žalost, ko je morala bežati v Egipt, tretja, ko
je dvanajstletni Jezus ostal v templju v Jeruzalemu, četrta, ko je srečala Sina
obloženega s križem, peta, ko so dvignili na križ pribitega Jezusa, šesta, ko so
ji v naročje položili mrtvega Jezusa in sedma, ko so Jezusa položili v grob.

Vsebino in pomen češčenja žalostne Marije izpoveduje znana pesem Mati
žalostna je stala. Obstaja več cerkva, posvečenih Žalostni Materi Božji: največja
je stiška bazilika, najbolj znamenita Božja pot pa je Žalostna gora pri
Mokronogu. V številnih znamenjih in kapelah, posejanih po naši čudoviti
slovenski deželi, stoji kip ali podoba Žalostne Matere Božje in tudi v skoraj
vsaki cerkvi jo najdemo. Marija sedem žalosti, ki je stoletja tolažila slovenski
narod, naj nam ostane pribežališče in tolažba tudi v bodoče!


