
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

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
Ponedeljek: 14. 6. 2021
Valerij in Rufin, mučenca
Ob 18.30: + Jože Štrubelj
Torek: 15. 6. 2021
Vid, mučenec
Ob 18.30: za zdravje, Božje varstvo in blagoslov Matjaža in njegovih najdražjih
Sreda: 16. 6. 2021
Marija Terezija Scherer, redovnica
Ob 18.30: + Anton Novak, obletna
Četrtek: 17. 6. 2021
Albert, tretjerednik
Ob 18.30: + Franc Švigelj, obletna
Petek: 18. 6. 2021
Marko in Marcelijan, mučenca
Ob 18.30: + Andrej Zrnec, mlajši, po namenu družine Anžič
Sobota: 19. 6. 2021
Gervazij in Protazij, mučenca
Ob 18.30: + Marija Perko in + starši Mencin
12. NEDELJA MED LETOM - 20. junij 2021
Florentina, devica, opatinja
Ob 8.00: + Alojz Slanc, ob godu

Ob 10.0: za žive in pokojne župljane
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Župnija
Sv. Simona in Juda Tadeja

Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 13. do 20. junija 2021

AVTOMATIČNO



 Sedaj po maši boste veroučenci prejeli veroučna spričevala, zato pridite v
zakristijo. Starše naprošam, da spričevalo pogledate, podpišete in čim prej
vrnete, vsaj do začetka novega veroučnega leta. Tako bodo varno shranjena.
Veroučenci devetega razreda spričevalo ohranijo za spomin.

 Nekaj staršev letošnjih prvoobhajancev še ni vzelo videoposnetka oziroma
ključka od te slovesnosti. Dobite ju v zakristiji. 

 Gospod Vojko Strgar nas vabi na blagoslovitev postavljenega novega križa,
v petek, 18. junija 2021, ob 17. uri na Selah. Ob kratkem programu, molitvi in
pesmi bo obred blagoslovitve opravil g. dr. Alojzij Slavko Snoj. Lepo vabljeni.

Utrujeni po napornem šolskem letu

Prišlo je do konca - šolsko leto, ki ga kot
takšnega skoraj nihče ni pričakoval in ki si ga
zagotovo nihče več ne bi želel. Prehod s pouka v
živo na učenje na daljavo, z vsemi pastmi redko
nemoteno delujočega digitalnega pouka in
nenehnim strahom pred okužbo. Ločitev od
sošolcev in sošolk, bojazen, da ne bi mogli slediti učni snovi, seznam obremenitev se
nadaljuje v nedogled. Zdaj je čas, da se oceni in ovrednoti, kaj so dosegli učenci in
učitelji - veroučenci in kateheta župnik Lojze in sestra Francka. Želeti je, da bi se iz teh
težkih razmer, kot so bile, in posledično morebitnih neuspehov učili za prihodnost in
resnično popravili, kaj je zdaj narobe, in nadoknadili, kaj zdaj manjka - gotovo za
verouk smemo verjeti, da bo Bog v smilsu današnjega evangelija dajal rast, če smo le
polni zaupanja in smo, seveda, nekaj semen vsejali. Je pa to pomanjkanje bistveno
manjše pri tistih veroučencih, s katerimi so se starši v času epidemioloških omejitev
trudili predelovati veroučno snov in so redno spremljali oziroma hodili k maši. Na
tem mestu znova povabljeni v cerkev k maši. Ali ste že slišali, da se je v naši cerkvi
kdo okužil? Držimo se higienskih priporočil, naša cerkev je varna za bogoslužje.

Želeti je, da pandemije ne bi pozabili, ampak bi se je z razumevanjem za naše
šolarje in šolarke spominjali še dve, tri ali pet let. A najprej: odpočijte se in napolnite
baterije! In to čimprej in brez tveganja za okužbo, da boste poleg učenja lahko
nadoknadili vse, kar ste ravno tako pogrešali v zadnjih nekaj mesecih: srečanja s
prijatelji, ekipni šport, zabave ... 

In seveda pri tem ne izgubite izpred oči, da ste Jezusovi učenci. Počitnice z
Jezusom so lahko najlepše in najbolj varne. Ker ima moč, da pomiri vse viharje. Če
mu zaupate, vas lahko edini resnično poživi in tudi obvaruje pred okužbo, ki je na
počitnicah in v drugih državah in med tolikimi različnimi ljudmi ne gre odpisati. Kot
Jezusovi učenci se morate tudi primerno obnašati, do ljudi, na morju, v gorah in
nasploh v naravi. Zato najdite nekaj časa za vsakodnevno molitev in za nedeljsko in
praznično mašo, saj vas tudi Cerkev spremlja na počitnicah in domala v vseh
turističnih krajih nudi Jezusovo “okrepčilo”.

Polni zaupanja
/2. Kor 5,6-10/

Kakšne so značilnosti zaupanja? Odgovor bomo tokrat poiskali v pravljičnem svetu.
Nekoč v neki vasi je živel mladenič z imenom Janez. Pravzaprav mu je šlo dobro, če

ne bi na njegovo srce vedno znova trkalo neko nerazložljivo hrepenenje. Sčasoma je
postajalo vedno večje in močnejše. Včasih ga je celo bolelo. Nekega dne je zbral ves svoj
pogum in svojo srčno zadevo zaupal modri starki na vasi. Pozorno mu je prisluhnila.
Vpraša jo je: “Mi lahko pomagaš?” Namuznila se je in odgovorila: “Manjka ti zaupanje. Po
njem hrepeni tvoje srce”. “Zaupanje? Kje ga lahko najdem?”, je vprašal ženico. “Pojdi v
mesto in se pusti presenetiti.”

V mestu je najprej šel v lekarno. “Zaupanja mi manjka in to mi povzroča srčne težave.
Imate kakšno zdravilo?” Lekarnarica je pomislila. “Žal ne, takšne tablete nimam. Saj
pomanjkanje zaupanja strogo vzeto ni bolezen. Tudi ne vem, kakšne so posledice
dolgotrajnega pomanjkanja zaupanja. O tveganju in stranskih učinkih se posvetujte rajši
s psihologom ali z duhovnikom. Ali preberite kot vložni listek Pavlovo pismo Korinčanom.”

Zopet na cesti, Janez začuti, da je lačen. Vstopi v pekarno. “Želite, prosim?”, je vprašal
prijazen pek za pultom. “Rad bi velik hleb zaupanja.” “Oprostite, tako velikega hleba na
žalost nimam. Toda zaupanje je zame to, če ponoči v pekarni zaupam, da testo za kruh
vzhaja in da ima moje delo smisel. Ker moj kruh nasiti veliko ljudi. Poskušaj srečo pri
gasilcih čez cesto.”

Gasilci so ravno čistili svoje vozilo. Na vprašanje o zaupanju je poveljnik gasilcev
odgovoril: “Zaupanje je kakor gasilstvo. Pripravljeno je za pomoč in pride, ko postane
nevarno in kritično. Ognja ne more preprečiti. Lahko pa ognjene usode našega življenja
omili, morda celo pogasi. Če ti moj odgovor ne zadošča, pojdi v supermarket. Tam lahko
kupiš domala vse.”

Janez pohiti v supermarket in zahteva šefa. Gospod s kravato ga vljudno sprejme. Ko
Janez vpraša za zaupanje, mu šef v zadregi odvrne: “Zaupanja žal nimam v ponudbi. Toda
zaupanje je kakor velika “čustvena” zaloga. Zaupanje upa na izpolnitev določenih želja.
Ali da bo prihodnost boljša. Ali da bo pandemija končno zajezéna. Pravega zaupanja ni
lahko najti. Včasih opazimo šele pozneje, da zaupanje, ki smo ga želeli, ni zaupanje. Imate
srečo, če lahko zamenjate.”

Janez je zopet na cesti. In razmišlja: “Kaj zdaj? Veliko značilnosti zaupanja sem odkril.
A vendar še nekaj manjka. Kje naj najdem ta nekaj?” Zamišljen gre v cvetličarno na
vogalu. Tam ga pričaka morje vonjav in barv. Tako je bil očaran, da niti opazil ni, ko ga je
mladenka vprašala, kaj želi. “Kaj je zaupanje?” Rekla je: “Zaupanje je pisan šopek rož.
Včasih je kot vrtnica, ki oddaja vonj ljubezni. Marjetica, ki tiho in ponižno raste v tvojem
življenju. Potem še kot spominčica ali sončnica. Zaupanje je povsod, če hodiš z budnimi
očmi in srcem skozi življenje”.

Zažarela sta oba - cvetličarka in Janez. Beseda “ljubezen” je globoko odzvanjala v
njunih srcih. Zaljubila sta se, poročila in dobila veliko otrok-zaupanja. Tudi tebe in mene!


