
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

5. NEDELJA MED LETOM - 7. februar 2021
Rihard, kralj
Ob 8.00: + Franc Vidic, ob rojstnem dnevu

Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 8. 2. 2021
Hieronim Emilliani, redovni ustanovitelj; Prešernov dan, državni praznik
Ob 18.30: + Frančiška Pirnat, obletna
Torek: 9. 2. 2021
Apolonija (Polona), devica, mučenka
Ob 18.30: + Franc Tomec, po namenu Kraljevih iz Brezij pri Grosupljem
Sreda: 10. 2. 2021
Sholastika, devica, redovnica
Ob 7.00: + Ivanka Belak, po namenu rudniških cerkvenih pevcev
Četrtek: 11. 2. 2021
Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov
Ob 18.30: + Marija Okorn-Adamčeva, po namenu vnuka Andreja z družino
Petek: 12. 2. 2021
Feliks, opat
Ob 18.30: + Luciano Pasutto, ob rojstnem dnevu
Sobota: 13. 2. 2021
Kristina Spoletska, vdova
Ob 18.30: + Tadeja Zupančič, obletna
6. NEDELJA MED LETOM -14. februar 2021
Valentin (Zdravko), duhovnik, mučenec
Ob 8.00: za vse pokojne iz družine Lah in Jager

Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
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Župnija
Sv. Simona in Juda Tadeja

Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 7. do 14. februarja 2021

“Vsi te iščejo”



“Bližina je namreč dragoceno mazilo, ki podpre in potolaži tistega, ki trpi v bolezni. ... Za
dobro zdravljenje je ključnega pomena odnosni vidik, s katerim lahko celostno pristopimo
k bolniku. ... Jezusova ozdravljenja niso nikoli magična dejanja, ampak vedno sad
srečanja, medsebojnega odnosa, v katerem na Božji dar, ki ga ponudi Jezus,
odgovarja vera tistega, ki ga sprejema, kot povzema beseda, ki jo Jezus pogosto ponovi:
“Tvoja vera te je rešila.”                                                                                                      /iz poslanice/.

Ostanite zdravi
Bogoslužje na spominski dan Lurške Marije nam nudi dve

čudoviti svetopisemski berili, toda tam ne najdemo nobene
besede o bolezni ali ozdravljenju. Kljub temu obhajamo na ta
dan (od 1993) Svetovni dan bolnikov. Napaka pri
načrtovanju?

Toda v obeh berilih teče: Izaija (66,10-14c) vidi teči “mir
kakor reko” in “veličastvo narodov kakor preplavljajoč potok”

proti Jeruzalemu. In v evangeliju (Jn 2,1-11) teče žlahtno vino v nezaslišanem
obilju in kakovosti. Predzgodovina je obakrat boleči primanjkljaj: Jeruzalem
in tempelj še vedno ležita v ruševinah. Obnovitev se je resda začela, vendar
se nič ne dogaja. Notranji mir začne trpeti, brezup se širi. In v evangeliju preti
nevarnost prazniku odnosa, da se bo končal s streznjenjem, da bo živahen
začetek v upanju na dolgo in rodovitno skupno življenje počasi usahnil.

Izaija vidi vso bedo. In v Božjem imenu sme vzbujati upanje, utrujenim in
potrtim obljubljati materinsko tolažbo, veselje do življenja in obetavno
prihodnost. Marija, Jezusova mati, vidi pretečo stisko. In vanjo pritegne
Jezusa. In on omogoči, da praznik uspe kakor še nobeden doslej.

V obeh berilih teče: Božje odrešenje. Ta tok se lahko doživi tudi v Lurdu -
v prenesenem in dobesednem pomenu: med enim od prikazovanj Božje
matere je pastirica Bernardka razkrila v votlini izvir. 1. marca 1858 je prišla
navsezgodaj, ko je bila še tema, visoko noseča žena k izviru in potopila v
vodo svojo hromo roko - in Catherine Latapie jo je lahko zopet gibala. Od
takrat je lahko podobno izkusilo okoli 7000 ljudi, končno obišče Lurd štiri
do šest milijonov romarjev na leto.

Tisoče bolnikov se v studenčnici okopa v trdni veri v možnost
ozdravljenja. Večina njih ne ozdravi, vsaj ne v smislu, da bi bili rešeni
trpljenja - in vendar se ne vrnejo domov jezni in potrti. Kajti potopljeni so
v duhovno območje, bili so v reki tolikih, ki se predajo Bogu in njegovi môči,
in vidijo luč in upanje.

Od koronavirusa dalje so bazeni zaprti. Toda odrešenje kljub temu teče.
Tudi tisto, kar lahko sami storimo, ostaja nam: da se potopimo ali naše
bolnike prepustimo reki Božjega življenja, preplavljajočemu potoku Božjega
odrešenja in miru - na svetovni dan bolnikov in vedno.

KULTURA JE

KULTURA NI


