
ODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

24. NEDELJA MED LETOM - 12. september 2021
Marijino ime
Ob 8.00: + Franc Zupan in pokojni starši
Ob 10.00:  za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 13. 9. 2021
Janez Zlatousti, škof, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Irena Jager, obletna
Torek: 14. 9. 2021
Povišanje svetega Križa
Ob 18.30: + Janez Peček, obletna
Sreda: 15. 9. 2021
Žalostna Mati Božja
Ob 7.00: + Izidor Rižnar, obletna
Četrtek: 16. 9. 2021
Kornelij, papež in Ciprijan, škof, mučenca
Ob 18.30:  + Gabrijel Frančič, 7. dan pogreba

     po namenu Matjaža
Petek: 17. 9. 2021
Robert Bellarmino, škof, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Franjo Petak, po namenu družine Marinček
Sobota: 18. 9. 2021
Jožef Kupertinski, duhovnik, redovnik
Ob 18.30: + Jože Omahen, ob rojstnem dnevu in + sin Bojan
25. NEDELJA MED LETOM - 19. september 2021
Nedelja svetniških kandidatov ljubljanske nadškofije na Rakovniku
Ob 8.00: za vse pokojne iz družine Vidic, Gnidovec in Mežnar
Ob 10.00:  za žive in pokojne župljane

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

Tel.: 01/420 21 36; GSM: 041/515 030; Splet: www.zupnijarudnik.si

TRR NLB: SI56 020580262293859

Župnija
Sv. Simona in Juda Tadeja

Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 12. do 19. septembra 2021

Morda le na drugi pogled:
obstaja tukaj razlika,
saj nekaj manjka.
Tudi če se oko lahko vara
...
... srce se ne da zmesti.
Brez križa ne manjka kar
nekaj, ampak bistveno:
moje odrešenje,
moja osvoboditev.

Nejasno ostaja, zakaj Peter Jezusu , ki ga je ravnokar spoznal kot Mesija, začne pretiti, potem
ko Jezus napove svojo smrt in vstajenje. Se morda boji za lastno prihodnost ali je zaskrbljen za
Jezusovo prihodnost? Verjetno gre za mešanico obojega; eno pa je jasno: Peter ne razume, kaj
Jezus pravi; bolj konkretno: ne razume govora o vstajenju. To niti ne preseneča. Mrtev je mrtev;
ne vrne se več v življenje - to je veljalo takrat kakor velja danes za mnoge ljudi. Ali se ne odzove
Jezus preveč osorno na Petrove ugovore, ki so vendar izraz njegovega nerazumevanja?

Domnevno se Jezus odzove tako ostro, ker vidi neko nevarnost: Boga izključiti iz življenja, ne
računati z Njim v življenju. Petra skrbi zase in za Jezusa, ker ne računa z Bogom. Kdor računa z
Bogom, dobi drugačno perspektivo - za svoje življenje in za življenje onkraj. Kdor računa z Bogom,
zanj imata naenkrat pridobitev in izguba (Mr 8,35) drugačen predznak. Kdor računa z Bogom,
zaupa v to, da bo na strani tistih, ki navidez izgubljajo, pridobil življenje, medtem ko je sončna
stran lahko zelo krhka.                                                    
        

 Po Jezusovih stopinjah se lahko gre v otroških

čevljih, škornjih, z rolko, ... pri vsaki starosti,

zdravju, položaju. Vsakdo z lastno hitrostjo, po lastni

poti, z Jezusom v pogledu in njegovo besedo v srcu.



 Kot so nam sporočili škofje in je bilo v nedeljo oznanjeno, so nabirke
današnje nedelje po vsej Sloveniji namenjene za Sveto deželo . Ta zbrana
sredstva gredo za podporo kristjanov na Bližnjem Vzhodu. Zaradi epidemije
koronavirusa nabirke ni bilo možno izpeljati v rednem terminu (na veliki petek,
2. aprila). Slovenski škofje se že vnaprej vsem vernikom zahvaljujejo za vašo
podporo.

 V soboto, 18. septembra 2021 bo že 40. Stična mladih. Dogodek se bo
odvijal v cistercijanskem samostanu, od 10. do 22. ure. Letošnje geslo je:
Utrdi moje korake. Pogoj za vstop je PCT (prebolel, cepljen, testiran).

 Na mladinskem srečanju minulo sredo smo se z navzočimi mladimi in
voditeljem g. Jurijem Babnikom dogovorili, da bo odslej mladinski verouk
ob torkih, od 19. do 20. ure, ker imajo nekateri ob sredah ob tej uri
treninge.

 Nedelja svetniških kandidatov ljubljanske nadškofije bo v nedeljo,
19. septembra 2021 v župnijski cerkvi Marije Pomočnice na Rakovniku.
Ob 15. uri bo v cerkvi molitvena ura. Ob 16. uri bo sledila sv. maša, ki jo
bo ob somaševanju škofov in duhovnikov daroval beograjski nadškof
msgr. Stanislav Hočevar. Po maši bo v cerkvi še krajša predstavitev
svetniških kandidatov.

 V nedeljo, 26. septembra 2021 bodo tudi pri nas Volitve za
Župnijski pastoralni svet. Potekale bodo po vsaki maši v dvorani
pastoralnega doma. Napotke boste prejeli naslednjo nedeljo.

JEZUSOV UČENEC

On pa se je obrnil, pogledal po svojih učencih in
zapretil Petru in rekel: “Postavi se zadaj, za mano,
satan, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je
človeško” (Mr 8,33). Jezusov ukor Petru je eden izmed
težje razumljivih odlomkov Nove zaveze. Ko Peter še
pred nekaj trenutki izpove vero v Jezusovo
mesijanstvo in njegovo Božje sinovstvo, ga Jezus

raglasi za skalo (gr. petros), na katero bo postavil svojo Cerkev, v naslednjem
trenutku pa ga že roti kakor satana, ki ga je hotel v puščavi, na začetku
njegovega javnega delovanja, odvrniti od Očetovo poti . Med skalo in
prepadom je samo en korak. Peter, ki ga Jezus kot prvega pokliče, bo tudi prvi
izkusil usodnost satanove prevare, ki obljublja učencu mesto pred učiteljem.
Ko Peter pozabi, da je njegovo mesto za Učiteljem, ko podvomi o njegovi
besedi in njegovem absolutnem prvenstvu, se iz učenca spremeni v zvodnika,
iz skale rešitve (2 Sam 22,4) v skalo pohujšanja (Iz 8,14); ko se postavi pred

Učitelja, prevzame vlogo satana - tožnika (Job 1,6sl.), ki razjeda odnos med
Bogom in človekom. Jezus Petra ne odžene, temveč ga spomni na besede, s
katerimi ga je skupaj z bratom poklical: “Hodi za menoj ...”, in mu tako pokaže
mesto, kjer bo edino lahko njegovo življenje postalo rodovitno. Učenec je
samo takrat, ko bolj zaupa v dobroto in modrost tistega, ki ga je poklical,
kakor v lastne želje (Mr  8, 34-35).

14. septembra ima antični izvor. Legenda pripoveduje,
da naj bi cesarjeva mati Helena 13. septembra 326 v
Jeruzalemu našla Kristusov križ: devet let pozneje je bila
po naročilu cesarja Konstantina 13. septembra 335
posvečena cerkev Vstajenja - danes bolj poznana kot
cerkev sv. Groba. Dan za tem je bil v tej cerkvi sv. Križ
prvikrat povišan, se pravi vernikom izpostavljen v
češčenje. Nadaljnja zgodovina sv. Križa do njegovega
izginotja je zgodovina vojaških porazov in zmag, ki nas naprej ne zanimajo.

Bolj pomembno je, kaj nam, kaj meni danes križ pomeni. Kakšno mesto in vlogo
ima? Pričujoča slika iz neke cerkve daje napet odgovor: križ se dviga nad kipom
vstalega Kristusa, ki blagoslavlja in z zastavo zmage, ki se ob vznožju križa zlahka
spregleda. To nesorazmerje zmede, posebej če predstavljeno prenesemo na
razmerje med križem in vstajenjem.

Vera v vstajenje je jedro krščanskega verovanja, kakor Pavel nedvoumno pravi
v 1. pismu Korinčanom (15,13-14): “Če ni vstajenja mrtvih, tudi Kristus ni vstal. Če pa
Kristus ni vstal, potem je prazno tudi naše oznanilo, prazna tudi naša vera.”  V istem
pismu Pavel piše tudi (1,18): “Beseda o križu je namreč tistim, ki so na poti
pogubljenja, nespamet, nam, ki smo na poti odrešenja, pa je Božja moč”.

Med križem in vstajenjem ni nasprotja. Če povišujemo križ, se pravi, častimo,
častimo Kristusa, ki je na križu za nas trpel in umrl in nas po svojem vstajenju
osvobodil za novo življenje. Nekatere lahko križ odvrača, vendar spada h krščanski
veri ravno tako kakor vera v vstajenje.

15. september: Žalostna Mati Božja

Na ta dan trpljenje sme zavzeti svoj prostor.
Bolečino lahko vzamemo resno v upanju, da jo
smemo položiti v Marijino naročje: Ona jo nosi,
kakor je nosila svojega Sina v življenju in smrti.

Naj nas to upanje nosi v vseh naših bolečinah.


