GODOVI

PRAZNIKI

Župnija
Sv. Simona in Juda Tadeja

SVETE MAŠE

13. NEDELJA MED LETOM - 27. junij 2021
Ema (Hema) Krška, kneginja
Ob 8.00: + Martin Štrumbelj, obletna in + starši Nardin
Ob 10.0: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 28. 6. 2021
Irenej (Hotimir) Lyonski, škof, mučenec
Ob 18.30: + Franc Černe, po namenu nečakinje Mirjam
Torek: 29. 6. 2021
Peter in Pavel, apostola
Ob 10.00: + Peter Goli, ob godu
Ob 18.30: + Andrej Zrnec, mlajši, po namenu Toneta in Olge Berčan
Sreda: 30. 6. 2021
Prvi mučenci rimske Cerkve
Ob 18.30: + Stanislav Lindič, 10. obletna
Četrtek: 1. julij 2021
Estera, svetopisemska žena
Ob 18.30: + Ivan in Marija Dolinšek in + starši obeh
Petek: 2. 7. 2021
Ptujskogorska Mati Božja - prvi petek
Ob 18.30: + Ana Miklič, ob rojstnem dnevu
Sobota: 3. 7. 2021
Tomaž, apostol
Ob 18.30: + Frančišek Majerič
14. NEDELJA MED LETOM - 4. julij 2021
Urh (Urlik, Uroš), škof; Elizabeta Portugalska, kraljica
Nedelja Slovencev po svetu
Ob 8.00: ob godu Urha za zdravje, Božje varstvo in blagoslov v družini Berden
Ob 10.0: za žive in pokojne župljane
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Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 27. junija do 4. julija 2021

“Rečem ti, vstani!”
Aramejske besede “Talíta kum” - “Deklica, rečem ti,
vstani!” nam vedno ostajajo v ušesih. Pusti se že zdaj
dotakniti velikonočnemu duhu, pravi Jezus deklici. Osupljivo
veliki Bog nas ne prevrne, ampak nas postavi na noge.
Evangelij o ozdravljenju krvotočne žene in o obuditvi
Jaírove hčerke (Mr 5,21-43) veliko pove o izključevanju.
Tukaj je smrt, največji izključevalec življenja, ki se ji človek
ne more zoperstaviti. Drugi izključevalec je bolezen.
Krvotočna žena je veljala za nečisto. V skladu s takratno miselnostjo se ji Jezus
sploh ne bi smel približati. V stiski se za to pravilo ni zmenil. Tudi posmeh izključuje.
Ljudje se posmehujejo, ker njihov razum ne predvideva Božjega posega. S svojo
ozkosrčnostjo izključijo sami sebe - od upanja. Jezus se z vsemi temi izključitvami
sooči in jih odpravi: krvotočno ženo pohvali zaradi njene vere, zasmehovalce
pograja in smrt premaga z življenjem.
“Hči, tvoja vera te je rešila”. Vera je vir moči, kamor se pretaka Božja
odrešenjska moč. ta je vedno tukaj, vera pa jo sprošča.
Vera se izkaže, kadar se - človeško rečeno - znajdemo v okoliščinah, iz katerih
ne vidimo več izhoda, kjer ne vidimo več nobene možnosti. Potem se pokaže, kakšno
moč ima (naša) vera.
Žena v evangeliju ne skomigne z rameni, saj ne morem nič. Kakšni “goreči”
katoličan bi se odel v verski plašč in dejal: To je moj križ, ki mi ga je Gospod naložil.”
Žena pa ne tako. Ko človeško gledano ni bila več možna nobena pomoč, se dotakne
Jezusove obleke v prepričanju, da ji ta Jezus iz Nazareta lahko pomaga. Kakor je
ozdravil slepega in hromega, kakor je obujal mrtve, lahko reši tudi njo. In zgodilo se
je tako.
Če bomo prišli v okoliščine, ko ne bomo znali več naprej in se nam bo zdelo vse
mrtvo, vérujmo v Boga, ki ima tudi potem še možnosti, da nas reši.

V torek, 29. junija, praznujemo apostola Petra in Pavla . Prvi papež in prvi
misijonar sta vzornika zvestobe svojemu Učitelju in zavetnika krščanske
edinosti. Naj bosta priprošnjika naših novomašnikov in vseh duhovnikov, ki ta
dan obhajajo različne obletnice duhovniškega posvečenja. Sveta maša na
Rudniku bo ob 10. uri dopoldne in zvečer ob 18.30. Nabirko tega dneva, tako
imenovani Petrov novčič, oddamo na škofijo za vzdrževanje vatikanske Cerkve.
Hvala za Vaš dar.
V četrtek pred prvim petkom ob 17.30 lepo vabljeni k molitveni uri za nove
duhovne poklice . Spričo zaskrbljujočega pomanjkanja duhovnikov in
redovnikov je gotovo eno: Bog še vedno kliče in Jezusovo naročilo, naj prosimo
za delavce v Gospodovem vinogradu, še vedno traja. Molimo torej za verne
družine, da bodo odprte za življenje in za Božji klic v njihovi družini. Molimo za
pogum fantom in dekletom, da odgovorijo, ko se bodo čutili poklicane.
Na prvi petek dopoldne bom obiskoval naše bolnike na njihovih domovih ,
da bi v zakramentih izkusili Božjo bližino, ki ozdravlja in tolaži. Vse vas pa
vabim k večerni maši, da skupno počastimo Jezusovo Srce in prosimo, da bi ga
mogli z obnovljeno zvestobo posnemati v ljubezni.
Prva sobota nas spomni, da se zopet izročimo Marijinemu brezmadežnemu
Srcu in molimo za svetost duhovnikov.
Naslednjo nedeljo bomo obhajali Nedeljo Slovencev po svetu. Daje nam
lepo priložnost, da se na novo povežemo z rojaki, saj z njimi tvorimo skupni
slovenski prostor in eno domovino. Cénimo njihov nepogrešljivi delež
pričevanja za slovenstvo in vero sredi tujega sveta. Ker je ta nedelja tudi prva
v mesecu juliju, bo po obeh mašah ofer za vračanje naših dolgov in za obnovo
zvonika. Že vnaprej Bog plačaj za Vaš dar.

Peter in Pavel
Eden je upodobljen s ključem, drugi z mečem. Peter
in Pavel. Ključi so ključi nebeškega kraljestva: vabilo
k življenju iz vere. Pavlov meč hkrati opozarja, da je
to življenje lahko nevarno in ogroženo hkrati. 29.
junija Cerkev praznuje, da sta oba po svojem
življenju našla domovino pri Bogu.

Koliko srčnosti in poguma, pa tudi molitve in zaupanja je
takrat sklenilo obroč nad mlado Slovenijo.
30-letnica samostojne Slovenije je priložnost, da starejši obudimo
spomin na tisti čas, obnovimo hvaležnost za samostojno Slovenijo.
Mladim pa predvsem omogočimo, da se razvijejo v samostojne,
odgovorne in razmišljujoče ljudi; v ljudi, ki ne bodo ovijalke, ampak
močno ukoreninjena drevesa v dediščini naših prednikov.

Spoštovani gospod Vojko Strgar
in dragi prijatelji!
Selska ulica 36, Lavrica, 1291 Škofljica, 18. junija 2021

Pripravili in postavili ste čudovito znamenje
Svetega Križa (slika ni izvirna, op.u.), ki odslej
pozdravlja domačine in vse obiskovalce vaše
prelepe doline.
Gospod Vojko, pisatelj Ivan Pregelj bi dejal:
“Bog Vam je navdihnil dobro misel!” In vi ste jo
sprejeli in uresničili. Iskrene čestitke Vam za
spodbudo in vsem, ki ste prispevali, da je zamisel
postala beseda: “in Beseda je meso postala, in z
nami prebiva, je Jezus ji ime”. Tako pravi mila koroška pesem.
Prisrčno se Vam zahvaljujem za to dejanje pogumne vere, vredne vaših
prednikov, s katero nam izpričujete, da je v še tako velikih življenjskih
nesrečah Bog z nami po Jezusu, ki je šel pred nami in za nas skoz trpljenje in
smrt vse do pekla, da bi vsakemu od nas, Adamu in Evi, podal svojo roko in
nas potegnil iz brezna v novo življenje ter nas “poklical iz teme v svojo
čudovito luč” (1 Pt 2,9).
Zahvaljujem se Vam za milost, da sem družno z gospodom rudniškim
župnikom Lojzetom Zupanom smel klicati Božji blagoslov na to sveto
znamenje našega odrešenja, na vašo vas in vse njene prebivalce. Naj po
priprošnji Marije Pomočnice vedno varuje in ohranja vaš kraj: v imenu Očeta
in Sina in Svetega Duha. Amen.

Alojzij Slavko Snoj SDB, Rakovniška 6, 1000 Ljubljana

Ločen od Tebe
sem kot rastlina brez korenin.
Moja duša bo ovenela.
Ločen od Tebe sem kot golob brez kril.
Moja duša bo ohromela.
Ločen od Tebe sem kot jagnje brez matere.
Moja duša bo brez varstva.
Ločen od Tebe sem kot studenec brez vode.
Moja duša bo vedno žejna.
Ločen od Tebe sem kot svetilka brez olja.
Moja duša ne bo nikomur svetila.

Bodi pri meni, moj Jezus, zjutraj, opoldne in zvečer.
Bodi pri meni, moj Jezus, v mojih skrbeh in v mojem veselju.

