
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE 
 
15. NEDELJA MED LETOM - 11. 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 
Ponedeljek: 12. 7. 2021 
Mohor, škof in Fortunat, diakon, mučenca 
Ob 18.30: + Marija, Tončka in Joži Vrečar, po namenu nečaka 
Torek: 13. 7. 2021 
Henrik (Hinko) II., cesar 
Ob 18.30: + Marija Šparovec in pokojni starši, obletna 
Sreda: 14. 7. 2021 
Kamil de Lellis, duhovnik, redovni ustanovitelj 
Ob 7.00: za vse pokojne iz družine Hribar in Mlakar 
Četrtek: 15. 7. 2021 
Bonaventura, škof, cerkveni učitelj 
Ob 18.30:  + Ivan Ahčin, 7. dan pogreba 
      za pokojne iz družine Žabjek, po namenu Polone Strehar 
Petek: 16. 7. 2021 
Karmelska Mati Božja (Karmen) 
Ob 18.30:  + Marija Slanc, obletna 
      + Milena Groznik, 7. dan pogreba, p. n. hčerke Natalije z družino 
Sobota: 17. 7. 2021 
Aleš, spokornik 
Ob 18.30: + Andrej Omejc, obletna 
16. NEDELJA MED LETOM - 18. julij 2021 
Elij iz Koštabone, diakon, mučenec 
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane 
Ob 10.0: + Marija, zala in + starši Mencin 
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Župnija 
Sv. Simona in Juda Tadeja 

Ljubljana Rudnik 

OZNANILA 

Od 11. do 18. julija 2021 
 

Na dopust z zaupanjem in gostoljubnostjo 
 

Ne samo šolski otroci, kdo se ne veseli počitnic 
ali dopusta. V dnevih pred odhodom polnimo 
kovčke, nahrbtnike, prtljažnike. In vsakič, ko se 
vrnemo, se namenimo, da naslednje leto ne bomo 
več vzeli toliko stvari s seboj. Čeprav že zdaj 
vemo, da bo na koncu tudi naslednje leto avto ali 
nahrbtnik zopet nabit. 

To imamo pred očmi in zdaj poslušamo ta 
evangelij (Mr 6,7-13): Jezus začne pošiljati svoje 
učence in jim naroči, naj na jemljejo na pot 
ničesar, ne kruha, ne popotne torbe, ne denarja, 
ne dveh oblek, ampak naj obujejo sandale in 
vzamejo palico. Zakaj brez zalog? 

Seveda, Jezus učenecev ne pošilja na dopust, ampak oznanjat bližino 
Božjega kraljestva. Ste že videli tekača na dolge proge, da z nahrbtnikom 
teče po dirkalni stezi? Baje si vrhunski plavalci celo pobrijejo dlake, da 
bi pridobili stotinko sekunde. Če imamo cilj pred očmi, potem nam vse 
drugo utegne biti navlaka. Evangelij nas hoče spodbuditi, da na novo 
odkrijemo cilj. Da brezglavo ne pakiramo in pakiramo, ampak da tudi 
dopust preživljamo z eno besedo krščansko. 

Drugič Jezus s svojim priporočilom postavlja na preizkušnjo vero 
učencev. Naj torej računajo s tem, da Bog skrbi zanje. Kakor molimo v 
očenašu: Daj nam danes naš vsakdanji kruh. Da zaupamo, da nas bo 
Bog vsak dan sproti preživel. Da ne pretiravamo tako, da bi si pokvarili 
dopust. 

In tretjič, učenci naj se zanašajo na gostoljubnost, ki je na Vzhodu 
vse do danes zelo razširjena: da bodo, kamor koli pridejo, sprejeti in 
oskrbljeni za nadaljnje potovanje. 

Takšne gostoljubnosti in zaupanja, da Bog poskrbi, si Jezus želi tudi 
od nas. Bog daj, da bi to na tem dopustu doživeli in tudi sami nudili. 

 
 

 

 



MOLI IN DELAJ 
 
Sv. Benedikt, zavetnik Evrope 
S križem, knjigo in plugom do resničnega napredka 
 
Na prelomu iz 5. v 6. stoletje je svet pretresala 

strašna kriza vrednot in ustanov, ki jo je povzročil padec 
rimskega cesarstva, vdor novih ljudstev in razpuščenost 
nravi. Dejansko se svetnikovo delovanje in njegovo 
Vodilo razodevata kot nosilec pristnega duhovnega 
kvasa, ki je v teku stoletij daleč preko meja njegove 
domovine in njegovega časa spremenil obraz Evrope, ko 
je po padcu politične edinosti, ki jo je ustvarilo rimsko 
cesarstvo, izoblikoval novo duhovno in kulturno edinost, 
edinost krščanske vere, ki si jo delijo ljudstva na tej celini. Točno tako se je rodila 
resničnost, ki jo imenujemo “Evropa”. 

Benediktovo življenje je bilo potopljeno v ozračje molitve. Brez molitve ni izkustva 
Boga. Benediktova duhovnost pa ni neka ponotranjenost brez stika z resničnostjo. V 
nemiru in zmedi svojega časa je živel pod Božjim pogledom in prav s tem ni nikoli izgubil 
izpred oči dolžnosti vsakdanjega življenja ter človeka z njegovimi dejanskimi potrebami. 
Molitev je prvenstveno dejanje poslušanja, ki se mora potem preobraziti v konkretno 
dejanje. V ostrem nasprotju z lahkotnim in egocentričnim samouresničevanjem, s 
skušnjavo po samoodrešenju, kar danes nekateri tako poveličujejo, je prva in brezpogojna 
naloga učenca sv. Benedikta iskreno iskanje Boga po poti, ki jo je začrtal ponižni in 
pokorni Kristus. Na ta način postaja vedno bolj podoben Kristusu in uresničuje samega 
sebe kot ustvarjenina po Božji podobi in liku. Skladno povezovanje dela in molitve je ideal 
krščanskega prizadevanja za popolnost ali izpolnjevanje Božje volje. 

Ko je Pavel VI. 24. oktobra 1964 sv. Benedikta razglasil za zavetnika Evrope, je s tem 
želel dati priznanje čudovitemu delu, ki ga je ta svetnik s pomočjo vodila “Moli in delaj” 
opravil pri oblikovanju evropske kulture in civilizacije. Evropa, ki se je nedavno izvila iz 
stoletja, globoko ranjenega z dvema svetovnima vojnama, in po padcu velikih ideologij, ki 
so se izkazale kot tragične utopije, danes išče svojo identiteto. Za oblikovanje nove in 
trajne edinosti so zagotovo potrebna politična, gospodarska in pravna orodja, potrebno pa 
je tudi prebuditi etično in duhovno prenovo, ki črpa iz krščanskih korenin naše celine, 
sicer ne bo mogoče obnoviti Evrope in njene demokracije. Ko iščemo pravi napredek, 
prisluhnimo sv. Benediktu, ki ostaja pravi učitelj in v čigar šoli se lahko naučimo 
umetnosti, kako živeti pravi humanizem. 

 
MOHOR IN FORTUNAT 

Najbrž večina bralcev verskega tiska pozna 
Mohorjevo družbo, najstarejšo slovensko knjižno 
založbo, ustanovljeno leta 1852 na pobudo 
blaženega škofa Antona Martina Slomška. 

In zakaj je novi knjižni družbi izbral za varuha prav sv. Mohorja in Fortunata? 
Sam piše: “Kar sta Čehoslovakom brata Ciril in Metod, to je nam Slovencem sv. 
Mohor. Bil je od samega sv. Petra v našem starodavnem Ogleju za škofa 
posvečen in iz Ogleja se je prisvetila Slovencem zveličavna luč svete krščanske 
vere ... Le v krščanstvu sveti in zori prava osrečilna omika; zatorej je prav, da se 
društvo, ki nosi in širi med Slovenci pravo omiko, po tem apostolu prave omike 
tudi imenuje Društvo sv. Mohorja ...” 

Mučenca sv. Mohor in Fortunat sta bila zavetnika oglejskega patriarhata. 
Oglej je bil žarišče misijonskega delovanja med Slovenci južno od reke Drave. 
Od 1961 sta druga zavetnika ljubljanske nadškofije in koprske škofije. 

V Sloveniji sta dve cerkvi sv. Mohorja in 16 cerkva sv. Mohorja in Fortunata. 
Po njih se imenuje več naselij: sv. Mohor, Šmohor ali Mohor. 

 
Nekaj dni dopusta malo drugače 
 
Zgodilo se je v tem juniju. Šok je prišel nenadoma. Bil je 

velik. Spodnesel ji je tla pod nogami, kakor je rekla mama. 
Njena štiriletna hčerka Fiona je zbolela za neke vrste 
krvnim rakom, pogostnim pri otrocih. Zdaj sta morali 
mama samohranilka in Fionina starejša sestra poskrbeti za 
svojo bolno hčerko in sestro. Hkrati bi mama morala v 
službo. Veliki grozi je sledil velik strah. Vsekakor ne za 
dolgo. Preko družbenega omrežja so za to usodo slišali sodelavci in sodelavke velikega 
podjetja. In nekaj prispevali. Ne, niso prispevali denarja. Nekaj bolj zanimivega. Prispevali so 
dneve dopusta in nadure. In zbrali za okoli štiri leta. Mama je lahko ostala doma; s svojo plačo 
skoraj pol leta. Potem je hčerka hitro okrevala in bila iz bolnišnice odpuščena, z možnostjo 90 
odstotne ozdravitve. 

Kaj vse lahko ljudje naredijo, če hočejo. Tisoč angelov je sledilo sijajni zamisli. 
Mnogi so prispevali enostavno dva ali tri dni dopusta, ali nekaj nadur, da bi mama 
imela manj skrbi. In ker je ostalo v dobrem tri leta in pol, bo podjetje s takšno 
gostoljubnostjo nadaljevalo. Kdor bo potreboval, bo lahko tako plačan ostal doma. 
Takšne ljudi upravičeno imenujemo angeli, Božji poslanci, ki so izraz tega, da Bog 
poskrbi - kadar ne gre več naprej. V Svetem pismu mrgoli primerov, ko Bog pošlje 
svoje angele, da postrežejo ljudem, ki na poti omagujejo. 

Jezus pričakuje od nas oboje: gostoljubnost in zaupanje. Da ne bi bil avto nabit in 
nahrbtnik pretežak! Želimo si varen dopust; mogoče bomo potrebovali kakšnega 
angela, njegovo besedo, njegovo roko ali njegov denar. Ali pa bomo mi sami tisti 
angeli! 

 




