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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
Ponedeljek: 5. 7. 2021
Ciril in Metod, slovanska apostola, sozavetnika Evrope
Ob 18.30: + dr. Franc Černe, po namenu nečakinje Barbare
Torek: 6. 7. 2021
Marija Goretti, devica, mučenka
Ob 18.30: + Igor Zvoljenjk, 7. dan pogreba
Sreda: 7. 7. 2021
Božji služabnik Anton Vovk, škof
Ob 7.00: za vse pokojne iz družine Hribar in Mlakar
Četrtek: 8. 7. 2021
Prokopij Palestinski, škof, mučenec
Ob 18.30: + Luciano Pasutto, obletna
Petek: 9. 7. 2021
Avguštin Zhao Rong in drugi kitajski mučenci
Ob 18.30: + Slavko Tancek, po namenu brata Janeza
Sobota: 10. 7. 2021
Amalija (Alma), redovnica
Ob 18.30: za vse pokojne iz rodbine Žinkovič in za + Magdo Tavčar
15. NEDELJA MED LETOM - 4. julij 2021
Benedikt, opat, zavetnik Evrope
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.0: za vse pokojne iz družine Nebec in Ogrinc

Izdal: Župnijski urad Ljubljana Rudnik Odgovarja: Lojze Zupan, župnik
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Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 4. do 11. julija 2021

DOVOLJ TI JE MOJA MILOST
/2 Kor 12,7-10/

Ron, petnajstletni mladenič, se je boril z odvisnostjo
od drog. Včasih uspešno, včasih neuspešno, vendar se
ni nehal bojevati. Uporaba umazane igle ga je stala
skoraj njegove noge; zdaj je ogroženo njegovo življenje.
Ko ga je zopet obiskal bolnišnični kaplan, je presenečen
opazil dodobra prelistano knjigo Nove zaveze, ki je
odprta ležala na njegovi nočni omarici. Preden ga je
mazilil, je prisluhnil Ronovemu ganljivemu priznanju:
“Če nocoj umrem, vem, da po svoji lastni krivdi. To sem si naložil sam. Priznam,
nesrečnik sem; toda tudi če umrem, bom še vedno umrl v zaupanju v Jezusa.”

Čeprav drži, da nič bolj ne uspe kot uspeh, nam današnja berila kažejo, da
obstajajo časi, ko nič bolj ne uspe kot neuspeh.

Gotovo nam Gospod privošči uspehe. Ampak noče, da bi se zaradi uspehov
prevzeli in mislili, da lahko vse sami dosežemo. In se obnašamo kakor samorastniki.
Uspeh nas lahko zaslepi, da ne uvidimo svoje popolne odvisnosti od Gospoda: pri
njem si ne moremi ničesar zaslužiti. On v nobenem primeru ni naš dolžnik. Zaradi
tega je slabotnost in neuspeh včasih varnejša pot k Bogu kakor moč in uspeh.

Za primer vzemimo apostola Pavla. Odkrito prizna svojo slabotnost, “trn v mesu”,
ki ga boli. Gospoda prosi za pomoč in dobi odgovor: “Dovolj ti je moja milost, moč se
namreč v slabotnosti izpopolnjuje.” Če sprejme svoje slabotnosti, bo se nad njim
naselila Kristusova moč. Potem velja, da“kadar sem slaboten, sem močan.”

V evangeliju (Mr 6,1-6) Jezus “ni mogel tam (v svojem domačem kraju) storiti
nobenega čudeža” zaradi njihove nevere. Kaj pa mi? Imamo vero? Ali resnično
zaupamo Jezusu, kljub vsemu? Če zaupamo, Jezus ima moč in željo, da nam
pomaga, ima moč in željo, da nas - kakor Pavla - naredi svete - tudi če bi bil
potreben čudež!



Danes je prva nedelja v mesecu juliju, zato bo po obeh mašah ofer za vračanje
naših dolgov in za obnovo zvonika. Že vnaprej Bog plačaj za Vaš dar.

NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU

Na 27. taboru Slovencev po svetu, ki je potekal 27. junija 2021
v Zavodu sv. Stanislava Lj-Šentvid pod naslovom Slovenci pred 30
leti in danes, je bil poudarjen pomen rojakov po svetu pri
osamosvojitvi Slovenije.

“Slovenija je tukaj, kjer je, zato ker Slovenija ni bila samo tisto,
kar smo živeli v Sloveniji, ampak je bila več, je povedal premier
Janša. “Misel na demokratično in svobodno Slovenijo je preživela
v glavnem izven meja SR Slovenije, ker tukaj je bila čistka neizprosna”, je izpostavil.

“Izkustveni dokaz za to, da je samo skupna celota omogočila osamosvojitev, je bilo
po premierjevih besedah prvo srečanje Svetovnega slovenskega kongresa. Slovenci
po svetu so takrat nadomestili diplomacijo, ki je Slovenija ni imela”, je dejal.

“Manjko in šibkost našega glasu v svetu so takrat okrepili do neba naši rojaki
povsod”, je povedal Janša. “Praktično ni bilo rojaka, ki takrat ne bi nekaj naredil. In
to je ustvarilo takšen vtis v svetu, da se je naklonjenost do našega koraka v enem
tednu bistveno spremenila.

Takrat smo bili celota in zato smo uspeli. Tudi kasneje, ko je šlo za mednarodno
priznanje, bi bilo brez te pomoči vse skupaj bistveno težje”.

Slovenija ima po Janševem mnenju v svetu ugled, ki ni nastal čez noč. Na to kaže
tudi dogajanje v zadnjih dneh, ko so bile v barve slovenske zastave obarvane številne
znamenitosti po svetu.

Za to, kar danes Sloveniji ne gre, po besedah prvega premierja samostojne
Slovenije Lojzeta Peterleta, niso krive osamosvojitev, demokracija in Evropska zveza,
ampak tisti, ki politiko razumejo samo kot priložnost zase, ne pa kot služenje narodu
in skupnemu interesu.

Za trud, ki so ga vložili v osamosvojitev Slovenije, se je rojakom v tujini zahvalila
tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch.

Tabor, ki ga vsako leto pripravlja društvo Slovenija v svetu (SVS), se je začel ob
10. uri s sv. mašo, ki jo je skupaj z izseljenskimi duhovniki daroval škof Anton Jamnik.
Sledilo je odprtje razstave ob 30. letnici Slovenije, na kateri svoja dela predstavljajo
likovni ustvarjalci iz izseljenstva. Razstava je “prikaz utripa slovenskih src na tujem,
skrbi, ponosa in vsestranskega delovanja Slovencev po svetu v času, ko se je
Slovenija osamosvajala. Ta čas bo za vedno ostal svetla točka v naši zgodovini” (SVS).

Že v soboto zvečer je v sklopu tabora v Slovenski filharmoniji potekal slavnostni
koncert ob 30. letnici samostojne Slovenije pod geslom Korenine moje domovine.

CIRIL IN METOD,
SLOVANSKA APOSTOLA, ZAVETNIKA EVROPE

Sveta brata Ciril in Metod sta oznanjala Kristusovo blagovest
našim prednikom. Sveta brata, po rodu Grka iz Soluna, sta pred
odhodom na Moravsko prevedla v slovanski jezik najpotrebnejše
bogoslužne knjige. Tako sta postavila temelje slovanski krščanski
kulturi. Upravičeno veljata za začetnika književnosti številnih
slovanskih narodov. Med Slovane sta prišla kot poslanca Cerkve v Carigradu, ves čas pa
sta bila najtesneje povezana z apostolskim sedežem v Rimu, ker sta hotela graditi most
med krščanskim vzhodom in zahodom. Zato ju je prvi slovanski papež Janez Pavel II. ob
koncu leta 1980 razglasil za sozavetnika Evrope.

Svetniško češčenje Cirila in Metoda se je razširilo takoj po njuni smrti (Ciril 869, Metod
885). Njun spominski dan obhajamo 5. julija. Za širjenje češčenja sv. Cirila in Metoda med
Slovenci in Slovani je zaslužen blaženi škof Slomšek. Leta 1851 je ustanovil bratovščino
(molitveno družbo) za pospeševanje edinosti med kristjani.

Sporočilo svetih bratov našemu času. Božjo ponudbo odrešenja sta posredovala
našim prednikom z željo, da bi jih kulturno in duhovno dvignila in jim omogočila, da kot
posebna skupnost izvoljenega ljudstva Nove zaveze stopijo v krog kulturnih in krščanskih
narodov Evrope. Ciril in Metod predstavljata klasičen primer tega, kar danes označujemo
z izrazom “inkulturacija”: vsako ljudstvo mora razodeto sporočilo umestiti v lastno kulturo
in izraziti njegovo odrešilno resnico v lastnem jeziku in brati v lastni pisavi.

Njuno požrtvovalno delo je vtkano v današnjo evropsko civilizacijo, ki ima svoje
duhovne korenine v krščanstvu. Zato ju po pravici slavimo kot utemeljitelja slovanske in
vseevropske s krščanstvom prežete kulture, ki je tudi temeljna vrednota naših narodov.
Druga značilna misel svetih bratov je ideal krščanske edinosti.

Pri svojem apostolskem delovanju sta spretno združevala vzhodne in zahodne
krščanske prvine. Želela sta zgraditi most, ki bi povezoval vzhod z zahodom, narode
tedanje Evrope kot enakopravne soudeležence pri uresničevanju Božjega kraljestva. S
svojim prepričanjem o edinosti krščanskega sveta v široki različnosti in edinosti, ki
priznava drugim drugačen način obstajanja, sta učitelja tudi našemu času. 

Tretja vrednota, ki se svetlika v dediščini sv. Cirila in Metoda, je njun izostren čut za
priznanje kulture vsakega naroda. To je posebej razvidno iz njunega navdihnjenega
pogleda na slovanski knjižni jezik, prizadevanje za prve knjige v tem jeziku in
pospeševanje splošne omike. To je potekalo vzporedno z borbo za priznanje tedaj manj
priznanih ali sploh nepriznanih slovanskih narodov na svetovnem prizorišču: bila sta
predhodnika boja proti zapostavljanju ljudi in narodov. Tudi v tem pogledu sta delovala kot
preroka novejših časov.

Ob praznovanju 30. letnice naše države Slovenije in ko je ta 1. julija 2021 prevzela
krmilo sveta EU, prosimo Cirila in Metoda, naj posredujeta pri Bogu, da še naprej
blagoslavlja in ohrani Slovenijo in Evropo, v svojo slavo in v blagor vseh njenih narodov.


