
ODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

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
Ponedeljek: 20. 9. 2021
Andrej Kim Tae-gon, duhovnik in drugi korejski mučenci
Ob 18.30: za pokojne iz družine Jenko
Torek: 21. 9. 2021
Matej (Matevž), evangelist, apostol
Ob 18.30: + starši Alojz in Ivica Vozelj
Sreda: 22. 9. 2021
Florencij, puščavnik
Ob 7.00: + Ivan Jager
Četrtek: 23. 9. 2021
pater Pij iz Pietrelcine, redovnik, spovednik
Ob 18.30: + Frančiška in Franc Golob
Petek: 24. 9. 2021
Anton Martin Slomšek, škof; spomin Marije Pomočnice kristjanov
Ob 18.30: pokojni iz družine Babšek in Jože Štrubelj
Sobota: 25. 9. 2021
Firmin, škof, mučenec
14.00: poročna maša: Lucija Povšič in Matija Habe
Ob 18.30: + Andrej Zrnec mlajši, ob rojstnem dnevu
26. NEDELJA MED LETOM - 26. september 2021
Slomškova nedelja - ekumenski dan
Volitve članov Župnijskega pastoralnega sveta
Ob 8.00: + Julijan Božič, obletna
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
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Župnija
Sv. Simona in Juda Tadeja

Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 19. do 26. septembra 2021

KDO JE NAJVEČJI

Jezus je videl svoje učence
skozinskoz. Na njegovo vprašanje, o
čem so se po poti pogovarjali, so
molčali. Saj tudi ni bilo potrebno, da bi
odgovorili, itak je vedel za njihovo
prerivanje, tekmovanje, hlepenje po
priznanju in položaju. Ni jih obsojal za
to, je pa jasno povedal, kaj življenje v njegovem duhu pomeni: “Če kdo
hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik”. To so trde
besede. Pa ne da bi se morali drugim uklanjati in podrejati. “Dobrota je
sirota”, pravijo. Ne. “Dobrota brez modrosti, je sirota”, kakor je rek
popravil naš znani psiholog A. Trstenjak. Živeti Jezusovega učenca pomeni
priti do tiste skromnosti, ki resnično prihaja iz srca in prav pomaga.

Biti zadnji, vsem služabnik, to ni nobena pasivna gesta ponižnosti,
ampak korak v odgovornost za druge. To
Jezus pojasni s primerom otroka. Kaj je
še lahko večja odgovornost, kakor vzeti
otroka in zanj skrbeti? To je  naloga, ki
vpliva na celotno življenje in ga oblikuje.

Pri tem otrok,
ki ga Jezus
p o stavl ja  v
našo sredo in potrebuje našo pomoč, ni samo
odgovornost in naloga, ampak nebeški dar. Če
smo človeški, lahko sprejmemo k sebi Boga
samega (Mr 9,30-37); če stojimo ob strani tistim,
ki potrebujejo našo pomoč. Tako preprosto je to
in vendar včasih tako težko.



 Danes je nedelja svetniških kandidatov ljubljanske nadškofije v 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. Lepo vabljeni.

 Prihodno nedeljo, 26. septembra, bodo volitve za Župnijski pastoralni
svet. Po obeh mašah ste vabljeni v našo novo župnijsko dvorano: dobili boste
volilni listič s kandidati, jih obkrožili 12 in predlagali še enega svojega, ki ga
ni na spisku. Volilni listič boste oddali v volilno skrinjico. Poleg tega ima župnik
pravico imenovati še nekaj članov po lastni izbiri, s tem da pridobi soglasje
vseh izbranih. Število vseh članov Žps s ključarji vred ne sme preseči 25.

 Kot veste, od srede naprej veljajo zaostreni protikoronski ukrepi . Tudi za
cerkev morate imeti PTC potrdilo s seboj . Zaupam vam, da ste odgovorni za
svoje in zdravje svojih bližnjih, da se boste tako ravnali in da bomo v slučaju
inšpekcije vi in jaz brez skrbi. Hvala.

STREŽNIK
/Mr 9,33-37/

Človekovo duhovno zorenje je neke vrste
življenjsko potovanje od spoznanja in govorjenja k dejanjem, od videza k
resničnosti, od sebe k drugemu, od podobe k vsebini in nazaj k pravi podobi.
Zorenja se ne da podedovati in je enako boleče, osvobajajoče in osrečujoče
hkrati za vsako posamezno generacijo in skupnost. Tako je bil Mojzes z Božjo
palico v roki osvoboditelj ljudstva iz egiptovske sužnosti, deset zapovedi pa
postava življenja; a iz Božje palice hitro nastane “Mojzesov stol” (Mt 23,2), s
katerega se gospoduje, iz postave življenja “črka”, ki ubija (2 Kor 3,6).

Tudi Jezus je iz razvodenelih in posušenih predpisov postave na gostijah
veselega oznanila, od Kane do Kalvarije, pripravljal svojim novo vino
evharistije, ki daje življenje; a tudi iz tega vina lahko naredimo mlačno vodo,
ki več ne nahrani, in iz evangelija zgolj postavo, ki več ne ogreje. Če je beseda
samo še zakon, brez občestva, brez odnosa, brez ljubezni, brez svobode in
komunikacije z Njim, ki jo izgovarja, potem je to le še črka, ki duši in mori.

Črka evangelija namreč ne prenese gospodovanja in vladanja, temveč le
deljenja in služenje (Mr 10, 42sl.). Učenik sam je to razglasil za edini legitimni
način interpretacije njegove besede. Čeprav je bil “v podobi Boga” (Flp 2,6),
“ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v
odkupnino za mnoge” (Mr 10,45). S svojim življenjem in smrtjo je tako
dokončno zakoličil smer kristjanovega duhovnega zorenja. Iz učenca, ki
posluša Besedo, se mora spreminjati v strežnika, ki streže Besedi in
poslušalcem s svojim življenjem.                                           M. Matjaž

24. september: ANTON MARTIN SLOMŠEK

Največ o njem lahko povedo besede, ki jih je ob različnih
priložnostih povedal sam. O vsem pomembnem se je izrekel.

Bog
Molitev je nebeška pošta: po njej gredo naše prošnje

gor, po njej pridejo darovi Božje milosti dol.
Tri korake je naredil naš Dobri Pastir: iz nebes na zemljo,

z zemlje na križ, s križa v tabernakelj, da med nami biva, se daruje in nas hrani.

Družina
Le za trojno suknjo skrbite otrokom: za poštenost, delavnost in pobožnost;

vse drugo jim bo navrženo.
Starši, ne naveličajte se učiti in svariti svoje otroke, moliti zanje! Dokler je

drevo še mlado, se lahko zravna, staro se zlomi!
Očetje in matere, sreča ali nesreča prihodnjih dni v vaših rokah leži. Kakor

boste otroke vzredili, take čase, slabe ali dobre, bomo imeli.

Šola
Šola, ki se edino s poučevanjem peča, je polovičarska! Mnogo bolj važno

delo je vzgoja, ki se je nikoli ne sme ločiti od pouka. Pouk in vzgoja morata
složno napredovati.

Domovina
Narodi so kakor veje enega drevesa in ne smejo ovirati drug drugega. Vsak

narod naj ima svoj prostor, v katerem se najlepše razvija in prinaša največ sadu
prave omike, resničnega napredka.

Domovina je naša ljuba mati. Bodimo si med seboj kakor dobri otroci in
pomagajmo iz vseh moči k sreči domovine in vsakega prebivalca.

Pošteno življenje
Prenapeta struna poči in prenapeta beseda slabo opravi. Ne ženi previsoko

nobene reči! Ne pikaj in ne lizaj, povej pa vsakemu, kar mu gre, toda po meri
in pa spodobno.

V mladosti imaš začeti kaj si pritrgovati in potrpeti, da boš odrastel zdrav
in srčen korenjak, ne pa mehkužen in meglenjak.

O poslednjem življenju
Daljnja priprava na smrt mora biti vse naše življenje.
Žal naj ti bo za tri reči v tvojih preteklih dneh: za hudo storjeno, dobro

zamujeno, za izgubljeni čas.


