
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

3. NEDELJA MED LETOM - 23. januar 2022
Nedelja Božje besede
Ob 8.00: + Jože Kraškovic in + Gabrijela Benko
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 24. 1. 2022
Frančišek Saleški, škof, cerkveni učitelj;
Spomin Marije Pomočnice kristjanov
Ob 18.30: za pokojne iz družine Vene in Boben
Torek: 25. 1. 2022
Spreobrnitev apostola Pavla; Sklep tedna molitve za edinost kristjanov
Ob 18.30: + Rozalija Vene, po namenu družine Jager
Sreda: 26. 1. 2022
Timotej in Tit, škofa
Ob 7.00: + Jože starejši in Jože mlajši Vrečar, po namenu Lojzke Vrečar
Četrtek: 27. 1. 2022
Angela Merici, ustanoviteljica uršulink
Ob 18.30: + Judita Petelin, po namenu Milene Passuto
Petek: 28. 1. 2022
Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Ivan Ahčin, po namenu Dolinšek iz Jagrove
Sobota: 29. 1. 2022
Valerij, škof
Ob 18.30: + Frančišek Majerič, obletna
4. NEDELJA MED LETOM - 30. januar 2022
Praznovanje godu Janeza Boska
Ob 8.00: + starši Zupančič in drugi + iz družine Zupančič
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

Približno 600 let pred Jezusovim rojstvom so Babilonci osvojili
Jeruzalem. Večinski del judovskega ljudstva so odvedli v Babilon.
Življenjski pogoji za izgnance so bili močno odvisni od aktualnega
vladarja, kako je odločal o njihovi usodi. Ko so Babilonci sámi prišli
pod perzijsko nadvlado, se je položaj za Jude bistveno spremenil.
Kajti perzijska vladavina je premaganim narodom dovoljevala živeti njihovo vero in kulturo. Tako
je perzijski kralj Cir II. v Jeruzalem poslal delegacijo duhovnikov in gradbenikov, da bi poskrbeli
za obnovo templja in ustrezno vzpostavili bogoslužje. Trajalo je skoraj sto let, da so se izgnanci
lahko začeli vračati.

Duhovnika in pooblaščena mestna upravnika Nehemija in Ezra sta si prizadevala utrditi
judovsko identiteto, ki je temeljila na zvestobi Bogu, njihovemu rešitelju iz egiptovske in babilonske
sužnosti v svobodo. Tega naj bi se neprestano spominjali in iz hvaležnosti izpolnjevali Božje
zapovedi, kar omogoča njihov obstoj.

Kakšno sporočilo ima to berilo (Neh 8,2-6,8-10) za nas, ki ga poslušamo danes? Ali ni zgodovina
slovenskega naroda zelo podobna zgodovini judovskega ljudstva? Pred 30. leti smo se vrnili iz
komunističnega suženjstva v svojo državo. Kakor je kralj Cir II.dovolil obnovo Jeruzalema, tega
narodnega, verskega in kulturnega središča, smo lahko tudi mi  v polnosti zaživeli lastno
samobitnost. Vrnitev Judov je bila v Božjem načrtu, in tudi naša osamosvojitev je bila naravna
pravica do samoodločbe, se pravi Božji dar nam Slovencem. Judovsko ljudstvo je jokalo ob
poslušanju Božje besede; obljubili so, da bodo izpolnjevali vse, kako bi ohranili svojo judovsko
identiteto in ostali zvesti Bogu. Tega naj bodo veseli, kajti v tem je njihova moč za prihodnost.

Ob praznovanju 30-letnice naše države Slovenije se lahko samo veselimo tega, kar kot država
smo in imamo. Po Pavlu (1 Kor 12,12-30) smo udje tega državnega telesa, ki lahko uspeva le, če vsi
skladno delujemo in skrbimo drug za drugega, v Kristusovem duhu seveda, kajti on je za nas prava
“pot, resnica in življenje”. Doživljamo delitve in izključevanja in druge sovražne sile. Tem bolj
moramo skrbeti za ohranitev naše slovenske identitete, ki je v svojem jedru krščanska. In v tem
duhu pospešujmo tudi edinost v naši Cerkvi in v naši državi.



Smo TOVARIŠI NA POTI z nalogo PUSLUŠATI,
JASNO SPREGOVORITI in danes

PRAZNOVATI

“Skupna hoja” je mogoča le, če temelji na skupnem
poslušanju Božje besede in obhajanju evharistije.

Kako molitev in liturgično obhajanje navdihujeta in
usmerjata naše skupno življenje in poslanstvo v naši skupnosti? 
Kako navdihujeta najpomembnejše odločitve?
Kako spodbujamo dejavno sodelovanje vseh vernikov pri bogoslužju?
Koliko prostora je namenjenega opravljanju služb lektorja (bralca) in
akolita (pomaga duhovniku in diakonu)?

DANES (Lk 4,16-21)

Še nikoli se nismo tako bali, da bi zboleli kakor danes.
Še nikoli se nismo tako pogosto zatekali k zdravilom kakor danes.
Še nikoli se nismo tako bali umiranja kakor danes.
Še nikoli nismo tako odrivali preteklosti kakor danes.
Še nikoli ni bila vrednota zdravja postavljena tako visoko kakor danes.
Še nikoli ni bilo toliko ozdravljivih bolezni kakor danes.
Še nikoli ni bilo na zemlji toliko zdravnikov kakor danes.

Še nikoli jih ni obiskalo toliko ljudi kakor danes.
Še nikoli nismo bili v starosti tako pri moči kakor danes.
Eden pravi: Jaz ozdravljam vaše bolezni. Danes.
Eden pravi: Jaz slepim vračam vid. Danes.
Eden pravi: Vstani in hodi. Danes.
Eden pravi: kar vam je bilo obljubljeno, se izpolnjuje. Danes.

S srcem in z rokami (18. 1. 2022)

Star je šele enajst let; pa je zdaj že heroj. Rešil je dve osebi - in to na en sam dan. Zjutraj v šoli

vidi Davyon (Oklahoma v ZDA) sošolca, ki je pogoltnil zamašek in se davil. Davyon reši sopihajočega

s srčnim prijemom; medicina ga imenuje Heimlichov prijem ali stisk trebuha. Poznal ga je s

televizije, je povedal. Tako je iztisnil tujek iz dihalne poti sošolca.

Zvečer gre Davyon z mamo v cerkev. Mama ni opazila, on pa je opazil dim v neki hiši. Takoj je

stekel tja. Pet oseb se je lahko sámo rešilo iz goreče hiše. Samo stara komaj pokretna gospa je

“počakala” na Davyona, da ji je pomagal na varno. Policija je bila začudena. Pohvalila ga je in po

par dnevih imenovala za “častnega člana”.

Za heroja se ne moreš narediti sam. Davyon je enostavno pozoren. Pazi na druge. Razen tega

bo postal reševalec, je povedal časopisu. In še nekaj bolj osupljivega je rekel: Ne maram tako

velike pozornosti. Naredil sem samo, kar sem moral narediti.

Mnogi seveda tako ne mislijo. Prej rečejo: to se mene ne tiče. V težkih časih moraš poskrbeti

pred vsem zase. Mladenič pa tako ne misli, je razsoden. Vidi tudi svoje bližnje. Teh ni treba iskati.

V naši bližini so, kar pove beseda bližnji. Včasih potrebujejo tudi čisti tujci, v naši bližini, enostavno

pomoč. Po stopnicah ali pri nakupovanju ali če so žalostni. Potem smo tukaj, s srcem in z rokami.

Ljubezen do bližnjega ni nekaj, kar bi si poiskali, pravi Jezus in pripoveduje o “usmiljenem

Samarijanu (Lk 10,25-37). Davyon se je enostavno ustavil in pomagal. In potem pravi nam: Naredil

sem samo, kar sem moral narediti.


