
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

10. NEDELJA MED LETOM - 6. junij 2021
Norbet, škof, redovni ustanovitelj
Ob 8.00: ob rojstnem dnevu za zdravje, Božje varstvo in blagoslov v družini

Ob 10.0: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 7. 6. 2021
Prvi mučenci tržaške Cerkve
Ob 18.30: za vse pokojne iz družine Mlakar in Hribar
Torek: 8. 6. 2021
Medard, škof; Dan Primoža Trubarja, d. p. 
Ob 18.30: + Jože Štrubelj, ob rojstnem dnevu
Sreda: 9. 6. 2021
Primož in Felicijan, mučenca
Ob 7.00: + Ivan Jager, 30. dan po pogrebu
Četrtek: 10. 6. 2021
Bogumil Poljski, škof
Ob 18.30: za vse pokojne iz družine Žabjek, po namenu Polone Strehar
Petek: 11. 6. 2021
Srce Jezusovo; Barnaba, apostol
Ob 18.30: + Irena Jager, po namenu družine Berden
Sobota: 12. 6. 2021
Marijino brezmadežno Srce
Ob 18.30: + brat, žena in starši Janežič iz Grosupljega
11. NEDELJA MED LETOM - 13. junij 2021
Anton Padovanski, redovnik, cerkveni učitelj
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane

Ob 10.0: + starši Antonija in Anton Vrh, ob godu
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Župnija
Sv. Simona in Juda Tadeja

Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 6. do 13. junija 2021

Kje si?

Otroci se radi igrajo skrivalnice. Da se izvirno skrijejo in
upajo, da jih bodo soigralci poiskali, da se ne bodo naveličali
iskati in pokvarili igre. Nekatera igrišča so kakor rajski
vrtovi, v katerih smo bili otroci srečni. Iz tega otroškega raja
- če smo ga sploh imeli - smo bili izgnani in ni bilo več
povratka. Ostal je le spomin - in možnost, da nam bo raj, po
čudežu, znova podarjen.

Je bil edenski vrt “rajsko igrišče”, “fantazijska dežela”?
Adam se ni skril za šalo, ampak iz strahu in sramu. Hoče
držati razdaljo, ker spričo gole resnice in svoje lastne
bednosti ne more zdržati. Jaz sem tisti Adam in se skrivam,
ker slutim, kaj se je zgodilo, kakšno zaupanje sem zapravil.
Naenkrat ni nič več tako kot je bilo. Vse se je začelo, potem
ko sta se Adam in Eva igrala z Bogom in njegovimi zapovedmi. Z igro odraslih se
začne vsa beda ljudi: “skrivalnice” in “črni Peter” - torej zvaliti krivdo na druge.

Tudi jaz se igram z Bogom. Toda kam se lahko pred njim skrijem? V katero
grmovje, da me ne bi videl? V psalmu 139 najdemo odgovor: “Gospod, preiskal si me
in me poznaš do kraja; zame veš, ko sedem ali ko vstanem, od daleč si dojel vse moje misli.
Opazuješ mojo hojo in moj počitek, vsa moja pota si preveril. Zares, besede še ni na mojem jeziku,
a tebi, Gospod, je že vse znano. Zadaj in spredaj me obdajaš in name polagaš svojo roko. Kam naj
grem pred tvojim duhom, kam naj zbežim pred tvojim obličjem? Če se povzpnem v nebesa, si
tamkaj, če si pripravim ležišče v podzemlju, si zraven”.

Bog ne pokvari igre, ne neha me iskati. Jaz se žal kdaj naveličam iskati Boga, toda
On me strastno išče in nenehno sprašuje: Kje si? Čeprav že dolgo ve, kje sem, vendar
mi hoče dati priložnost, da se svobodno pokažem pred njim. Samo ena stvar je bila
Adamu in Evi prepovedana, in ravno tisto sta naredila. Ko ju Bog vpraša o tem,
nobeden noče biti kriv. Prelaganje krivde, skrivanje, bežanje ne pomaga. Bog vidi, kar
se je zgodilo in ve, koga mora kaznovati.



 Danes je prva nedelja v mesecu juniju , zato bo sedaj po maši ofer za
vračanje naših posojil. Hvala Bogu in vam, veliko smo že naredili in odplačali,
a še nas vedno bremenijo dolgovi. Morali pa bi tudi čimprej začeti sanacijo
zvonika in zvonov, ker je že nevarno, da se kaj ne zruši. Zato že vnaprej Hvala
za vsak Vaš dar, ki ga Bog vidi in ga bo tudi po Božje povrnil. Posebni Bog
plačaj pa faranom, ki v nedeljsko pušico oddajo bogate prispevke. Mislim, da
je prav, če se jim posebej zahvalim, čeprav je pri Bogu lahko “vdovin” dar
največji, kakor nas je poučil Jezus.

 Veroučenci vseh razredov imajo ta teden še redni verouk. Spričevala bodo
prejeli v nedeljo, 13. junija, po obeh mašah. Ker manjka precej spričeval,
prosim, potrudite se jih poiskati in v tem tednu prinesti, da jih bomo lahko
napisali in zaključili veroučno leto, kakor se spodobi.

Pri skat igri se karte s kraljem,
kraljico in fantom pojavijo

dvakrat: enkrat normalno in
enkrat na glavo. Vsak igralec si

želi dobre igre.
V juniju Cerkev igra s svojo

srčno karto - na praznik Srca
Jezusovega in dan kasneje na

praznik Marijinega
brezmadežnega Srca. Boljše

karte ne morete imeti v rokah,
kajti pri Jezusu in njegovi

Materi je ljubezen vedno adut. 

Jezusovi pravi sorodniki

Okrog Jezusa je sedela množica in poslušala
Božjo besedo. Tedaj so prišli njegova mati in
njegovi bratje in ga poklicali. On pa se je ozrl po
tistih, ki so sedeli okrog njega in rekel: “Glejte, to
so moja mati in moji bratje! Kdor namreč
izpolnjuje Božjo voljo, ta je moj brat in sestra in
mati” (Mr 3,31-35).
To ni odvrnitev od “izvorne družine”, ampak
usmeritev k drugim ljudem. Ne smemo obstati pri
svojih ljudeh, kajti kot člani Jezusove družine
smo poslani v svet (Mt 28,18-20).

Pet pred dvanajsto:
Treska in hudega vremena,

reši nas o Gospod.

Je pet pred dvanajsto - za naše planete. Pet
pred dvanajsto za Božje stvarstvo. Pet pred
dvanajsto za preživetje ljudi, živali in rastlin. Sliši
se dramatično - in tudi je. Ne glede na to, koliko let pet minut pomeni.

Pet pred dvanajsto, pa tega nočejo vsi priznati, nekateri to zanikajo. Zdi se,
da je to vprašanje perspektive, kakor na sliki. Ali se postavim tako, da vidim
uro s številčnico, ali stojim na strani, kjer je prostor za uro prazen. Potem se
zdi, da je vse v redu; nobene dramatičnosti; ničesar, da bi moral ukrepati.Toda
takšen pogled je varanje samega sebe. Lahko si zapiram oči pred resničnostjo,
toda to resničnosti ne spremeni. 

Torej je panika na mestu? Nekateri to vidijo tako. Drugi širijo strah, ker strah
priganja k močnejšemu in bolj zavzetemu ukrepanju. Pa ni tako. Strah je tudi
v tej situaciji slab svetovalec. Je ura na cerkvenem zvoniku, ki kaže pet pred
dvanajsto. To pa ima dvojni pomen:

Moja naloga kot kristjana je odločitev, da se bom zavzemal za ohranjanje
stvarstva. Da se bom ves zavzel - v zaupanju v to, kar je Bog obljubil Noetu po
vesoljnem potopu: da stvarstvo ne bo nikoli več uničeno. Božja obljuba - ne,
da prekrižam roke, ampak da se polno zavzamem za ohranitev stvarstva v
zaupanju v Boga in ne iz strahu.

Satan se ne da izgnati s
Satanom, nasilje se ne da
premagati z logiko nasilja. Jezus
nam daje upanje -s svojim križem
in vstajenjem. Čeprav je tudi sam
vprašal: Če govorim napak, dokaži.
Če pa ne, zakaj me biješ? 
Z logiko nasilja se bomo vedno
prepirali, in nobena država in
nobena družina ne more obstati.
Če pa sledimo Božji logiki
ljubezni, ki nas je vse ustvaril,
potem nam bo vsak bližnji “brat in
sestra in mati” (Mr 3,35).


