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32. NEDELJA MED LETOM - ZAHVALNA NEDELJA - 8. november 2020
Gotfrid (Bogomir), škof
Ob 8.00: + župnik Mirko Žerjav
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 9. 11. 2020
Posvetitev lateranske bazilike
Ob 18.30: + Amalija in Franc Babšek
Torek: 10. 11. 2020
Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj
Ob 18.30:  + Alojz Kastelic, 30. dan smrti

     + Marija Okorn-Adamčeva, po namenu vnukov
Sreda: 11. 11. 2020
Martin iz Toursa, škof
Ob 7.00: v čast Materi Božji za zdravje v družini Fortuna
Četrtek: 12. 11. 2020
Jozafat Kunčevič, škof, mučenec
Ob 18.30: + Andrej Zrnec, ob rojstnem dnevu
Petek: 13. 11. 2020
Stanislav Kostka, redovnik
Ob 18.30: za vse pokojne iz družine Brovet
Sobota: 14. 11. 2020
Nikolaj Tavelić, mučenec
Ob 18.30:  + Jožef Štrubelj, 30. dan smrti

     + Marija Okorn-Mlakarjeva, po namenu Mojce Lenarčič
33. NEDELJA MED LETOM - 15. november 2020
Albert Veliki, škof, cerkveni učitelj - začetek tedna zaporov
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Martin Štrumbelj, ob godu in rojstnem dnevu ter + Jože Nardin

Izdal: Župnijski urad Ljubljana Rudnik Odgovarja: Lojze Zupan, župnik
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TRR NLB: SI56 020580262293859

Župnija
Sv. Simona in Juda Tadeja

Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 8. do 15. novembra 2020

Odgovornost, hvaležnost, obzirnost



Dragi moji župljani,

današnja zahvalna nedelja je poleg žegnanjske nedelje,
ki smo jo obhajali 25. oktobra, druga moja priložnost, da vam
izrazim svojo hvaležnost in obenem povabim k hvaležnosti
Bogu, drug drugemu in naravi, ki nas vse preživlja.

Obhajamo torej zahvalno nedeljo. Tudi danes, čeprav pod določenimi
korona omejitvami, se smemo in moramo čuditi temu, kar nam ponuja dobro
Božje stvarstvo. Pojdite zdaj v mislih v našo cerkev. Vsi, ki ste jo v prejšnjih
letih na ta dan obiskali, lahko zdaj pogledate nazaj, na zahvalni oltar: krompir
in buče, sadovi vrtov in vinogradov, gozdov in polj, hlevov in kleti ... Čeprav
si lahko živila kadarkoli kupimo v trgovinah ali celo po spletu, vendarle vemo,
da jih niso ustvarili ljudje, ampak so Božji darovi.

Ob zahvalnem oltarju si lahko naslikamo sad našega skupnega dela: novi
pastoralni dom. Iz kolikih darov vaših žuljev, znanja, denarja, je zgrajen.
Odgovornost, hvaležnost in obzirnost naj vas še naprej povezujeta, da bi ga
ohranili za naslednje rodove. V nevarnosti smo, da nas korona ukrepi, ki smo
se jih sicer dolžni držati, oddaljijo od župnijskega občestva in bi začeli
pozabljati, da je za cerkev in župnijo potrebno tudi v tem času in za naprej
skrbeti; upajmo, da ni več daleč čas, ko se bomo spet lahko zbirali - in še rajši!
Gotovo pa nas lahko najbolj povezuje molitev drug za drugega, ki nas ohranja
v bližini Boga in med seboj. Tukaj spomnim še starše, naj z otroci predelujejo
veroučno snov. Do zdaj naši škofje še niso izdali novih navodil, zato ostajamo
glede verouka, maš in drugih župnijskih dejavnosti pri dosedanjem.

Hvaležni smo tudi za sadove znanosti, tehnike in umetnosti, medicinskega
razvoja, raznovrstnih družbenih služb in občil ter mnogih drugih vej našega
zapletenega gospodarskega sistema. Živimo od duhovnih in telesnih virov
mnogih, mnogih ljudi, ki delajo za nas. Tudi zanje se zahvaljujemo Stvarniku.

To je ena stran zahvalne nedelje. Druga stran je boleče spoznanje, kako
ljudje z živim stvarstvom in njegovimi darovi ravnajo. Brezčutno,
brezobzirno, požrešno, gospodovalno ... Imamo visok standard, pogosto na
račun drugih ljudi v zelo oddaljenih delih zemlje. Z živili se razsipava ali se
jih zavestno uničuje, v drugih deželah ljudje umirajo od lakote.

Jezus pravi: ne morete opazovati, kako se kruh mnogim odreka. Stradanje
ni usoda. To je napačna politika, brezbrižnost in pohlep sitih.

Jezusu se lačni zasmilijo. In kar On takrat naredi z velikim znamenjem, ki
mu pravimo čudež, lahko mi danes naredimo z mnogimi majhnimi koraki, ki
so možni: da pazljivo ravnam z malico, kupujem lokalno pridelano hrano in
proizvode poštene trgovine, se izogibam odpadle embalaže, upiram
miselnosti odmetavanja, delim čas in talente, rečem besedo za pravično
delitev dobrin in pravične plače, ponudim prvo pomoč beguncem ali

migrantom ... Ob pogledu na lačno množico Jezus reče svojim učencem: “Ni
jim treba oditi. Vi jim dajte jesti!” (Mt 14,16). To je njegovo naročilo.
Naveličani smo lakote. Dovolj je kruha za vse.

Zahvalna nedelja nam daje misliti tudi na osebno žetev. Pri vseh iskanjih
in vprašanjih, pri vseh uspehih in izgubah, smemo hvaležno gledati na to,
kar je bilo in kar je. Vse to hvaležno prinašamo pred Boga, ki je navzoč v
svetu, navzoč na naši zemlji, navzoč v naši sredi.               Vaš župnik Lojze

Stvarstvo ohraniti za naslednje rodove

Sožitje generacij je neobhodno potrebno, če
človeštvo hoče preživeti. Za sožitje je značilna
obzirnost. Kot na primer v korona-pandemiji: starejši
in tudi mladi se morajo marsičemu odpovedati, da bi
starejše generacije in druge rizične skupine, za
katere virus predstavlja večjo nevarnost, ne bile izpostavljene višjim tveganjem. To je bilo
in je samoumevno. In ravno tako bi moralo biti samoumevno, da se starejše generacije
v vprašanjih varstva okolja ozirajo na otroke in mlade in se odpovedujejo. Kajti otroci in
mladi so rizične skupine podnebnih sprememb in uničevanja okolja, katerih z najhujšimi
posledicami bodo soočeni tisti, ki so najmanj odgovorni za njihov nastanek.
Bodimo torej obzirni!

Daj nam spoznati, kako naj štejemo naše dneve,
da pridemo do srčne modrosti” (Ps 90,12).

Preudarne device (Mt 25,1-13) kažejo, kaj to lahko pomeni: biti
buden, imeti stvari urejene, pomebnega ne odlagati, biti miren in
potem spokojno spati. Biti preudaren pomeni računati s tem, da
Ženin resnično pride, da resnično išče družbo, da svatba
resnično bo in smo nanjo vsi povabljeni. Biti preudaren pomeni

računati s tem, da so Božje obljube resnične, da nas obljuba, da bo Bog nekega dne
obrisal solze z naših oči in da smrti enkrat ne bo več, nosi. Biti preudaren pomeni
gledati dalje kot lahko vidijo naše oči. Biti preudaren pomeni zaupati, da je Nekdo
drug, ki bo dovršil moje življenje. Pomaga mi modrost (Mdr 6,12-16), ki pomeni
Boga, ki človeku prigovarja in se mu hoče razodeti - da bi bili za zmeraj z
Gospodom (1 Tes 4,13-18).

Z Martinom na poti
Na poti z Bogom in ljudmi.
Na poti k Bogu in ljudem.


