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2. POSTNA NEDELJA -28. februar 2021
Roman, opat
Ob 8.00: za vse pokojne iz družine Jager in Grmek
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 1. marec 2021
Albin (Zorko), škof
Ob 18.30: + Andrej Zrnec, po namenu Igorja Okorna z družino
Torek: 2. 3. 2021
Neža (Agnes) Praška, klarisa, opatinja
Ob 18.30: + Franc Cimerman, po namenu Janeza Erklavca z družino
Sreda: 3. 3. 2021
Kunigunda, kraljica
Ob 7.00: v čast Judu Tadeju za pomoč v preizkušnji
Četrtek: 4. 3. 2021
Kazimir, poljski kraljevič
Ob 18.30: + Alojz Kastelic
Petek: 5. 3. 2021
Janez Jožef od Križa, redovnik - prvi petek
Ob 18.30: + Marija Glavič, 7. dan pogreba
+ oče Jože Jager
Sobota: 6. 3. 2021
Koleta (Nika), redovnica - prva sobota
Ob 18.30: v čast Materi Božji za zdravje
3. POSTNA NEDELJA - 7. marec 2021
Perpetua in Felicita, mučenki
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Jože Jarec, obletna
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Župnija
Sv. Simona in Juda Tadeja
Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 28. 2. do 7. 3. 2021
Imamo težave z vero. Obstajajo zgodbe kakor je Jobova in današnja Abrahamova,
ko se ob njihovem branju ali poslušanju sprašujemo, čemu morajo biti v Svetem pismu.
Bog ostaja tukaj nerazumljiv; tuj in odbijajoč. Podobno so morali doživljati apostoli na
veliki petek. Pri Jezusovem krstu in njegovi spremenitvi na gori se je Bog nedvoumno
izrekel za svojega Sina, za svojega ljubljenega Sina, in zdaj sramotno umira na križu.
Abrahamova zgodba je zgodba o življenju, o življenju ljudi, ki verujemo v ljubečega
in dobrega Boga. Kajti k temu življenju spadajo tudi trenutki, v katerih se Bog pojavlja kot
tuj in odbijajoč in ostaja nerazumljiv, tako da se sprašujemo: Zakaj zdaj Bog to dopušča?
To nas obvaruje pred begom iz resničnosti v samoprevare.
Kajti beg dolgoročno nima uspeha, kdajkoli nas lahko
resničnost ujame. Zato bodimo rajši pripravljeni - kolikor
mogoče. In kako? Tako, da si pred trpljenjem, lastnim in
trpljenjem drugih ljudi in stvarstva, ne zatiskamo oči in Boga na
nobenem področju življenja ne odrinemo na rob ali izrinemo ravno takrat ne, kadar v bolečini in obupanosti ne najdemo
mesta zanj. To je včasih nadčloveško, morda ne uspemo.
Tedaj si predočimo Kristusa, ki je na križu klical: “Moj Bog, moj
Bog, zakaj si me zapustil!”
Kaj Bog ne pričakuje od nekaterih ljudi! Abraham je bil
pripravljen, da na gori žrtvuje svojega edinega sina Izaka. To je prehítek tistega, kar je
Bog pripravljen storiti za nas: pripravljen je darovati svojega lastnega Sina, svoje
najdražje, kar ima. Tistega, kar je Abrahamu v zadnjem hipu preprečil, lastnemu Sinu ni
prizanesel: dal ga je za nas vse. Še več: Jezusa Kristusa, ki je umrl, je obudil od mrtvih!
“Kaj bomo torej rekli k vsemu temu? Če je Bog za nas, kdo je zoper nas? On ni
prizanesel lastnemu Sinu, temveč ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo z njim tudi
vsega podaril?” Tako apostol Pavel (Rim 8,31-34)
“Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni?” (Rim 8,35). Prav nič - čisto nič nas ne more
ločiti od Kristusove ljubezni. Ljubezen nikogar ne pusti ravnodušnega. To ljubezen občuti
Pavel. Kakorkoli že igleda v mojem srcu ali kako je z vero ali ne-vero v srcu neke osebe,
Kristus, ki sedi na Božji desnici, posreduje za nas.

V četrtek pred prvim petkom bo pol ure pred večerno mašo izpostavljeno
Najsvetejše v tiho češčenje in molitev za duhovne poklice.
Na prvi petek bom obiskal naše bolnike na domovih in jim prinesel
zakramente. Pri večerni maši se bomo posvetili Jezusovemu Srcu.
Prva sobota je namenjena posvetitvi Marijinemu brezmadežnemu Srcu in
molitvi za duhovnike ter nove duhovne poklice.

Sedem oziroma še šest tednov brez blokad
je vabilo, da bi se kdaj preizkusili v novih “prostorih”.
Tukaj so mišljeni pred vsem novi prostori mišljenja in
sobivanja.
Post je en tak prostor, ker se je tudi Jezus postil (Mt 4,2).
Post je en način notranjega očiščevanja z odpovedjo - ali tako, da preizkusimo
druge načine življenja in mišljenja. Na primer sedem tednov brez blokad!
Blokade so nadležne, to občutimo, kadar smo potisnjeni ob zid ali govorimo
gluhim ušesom. Seveda so blokade ali ovire pomembne, kadar nas ščitijo pred
nevarnostjo. So pa tudi takšne, ki nam pomembne poti zapirajo. In včasih komaj
opazimo, kako sami sebe z eno ali drugo blokado že oviramo. Ko ljudje rečejo:
“To je bilo vedno tako”, je lahko kdaj koristno - lahko pa postane tudi blokada,
ki življenje bolj ovira kot pospešuje. Gotovo je veliko tega, o čemer bi lahko v
teh preostalih šestih tednih do Velike noči premišljevali.
In eno stvar lahko vedno preverimo. Francoski slikar in pisec Francis Picabia
(1879-1953) je izrekel ta pomenljiv stavek: “Naše glave so okrogle, tako da
mišljenje lahko spremeni smer”. “Okrogla” glava nam daje možnost, da
poskušamo drugače misliti; po možnosti brez blokad.
Včasih bi se morali vprašati: Sem človek, kakršen želim biti? Sem res jaz? Je
to, kar misim in počnem, koristno? Ali samo udobno? S čim morda blokiram
samega sebe?
Sem takšen, kakršnega me želi Bog? S tem vprašanjem se začne, kar pomeni
stara beseda pokora. Pokora ni (telesno)kaznovanje samega sebe, ampak se
začne s tihim vprašanjem: Sem pravi, sem prava za Boga?

Socialna pravičnost
Dva mednarodna spominska dneva sta
umeščena v ta čas: 20. februarja je svetovni
dan socialne pravičnosti, 8. marca
mednarodni dan žena. Oba spominska dneva
stremita k človeka vrednemu življenju. In za to
gre pri postu in pripravi na Veliko noč, največjem
prazniku krščanstva in življenja. Spominski dnevi Združenih narodov
hočejo krepiti ozaveščenost za globalne probleme, spomniti in opomniti
na pretekle dogodke kakor tudi praznovati kulturo, naravo in svetovno
dediščino. 20. februar od leta 2007 kliče v zavest socialno pravičnost.
Domala vsi ljudje na svetu stremijo po socialni pravičnosti. Že majhni
otroci imajo močan in včasih tudi živčen občutek za nepravičnost.
Socialne danosti na naši celini so zaznamovane s krivičnostjo, z razliko
med revnimi in bogatimi, s krivično delitvijo živjenjskih dobrin, čiste
vode, zdravstvene oskrbe in možnosti izobraževanja. Obstaja
zapostavljanje zaradi vere, spola, etnične pripadnosti ali zaradi telesne ali
duševne prizadetosti. V večini držav, kultur in religij te zemlje so ženske
in nebelci zapostavljeni. Podobno se dogaja verskim manjšinam, kakor
kristjanom v muslimanskem svetu. Hvala Bogu obstajajo širom naše
celine mnogotera prizadevanja za vključevanje vseh zapostavljenih.
Krepiti pravice žensk pa je želja 8. marca. Od 1975 leta se mednarodni
dan žena uradno imenuje “Dan Združenih narodov za pravice žensk in
mednarodnega miru”. Gre za enakopravnost, za enako plačo za enako
delo, za enake možnosti in za spoštovanje dostojanstva ženske. Svoje
korenine ima dan v ženskem delavskem gibanju na prelomu iz 19. v 20.
stoletje. Prizadevanje za socialno pravičnost je temeljni kamen vsake
demokratične družbe in pravne države ter za mirno sobivanje narodov.
Postni čas nas priganja, da se osebno ukvarjamo z velikimi vprašanji:
Kako me skrbi socialna pravičnost v vsakdanjem življenju? Kje in kako
pospešujem spoštovanje in dostojansvo ženske?

