
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA - 9. januar 2022
Pij IX., papež
Ob 8.00: + Janez Nebec, po namenu družine Berden

Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 10. 1. 2022
Gregor Niški, škof, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Arkady Dionisy Popel, obl., po namenu žene in otrok z družinami
Torek: 11. 1. 2022
Pavlin Oglejski II., škof
Ob 18.30: + Igor Zvoljenk, po namenu Gačnikovih
Sreda: 12. 1. 2022
Tatjana (Tanja), mučenka
Ob 7.00: + starši Janez in Marija Fink
Četrtek: 13. 1. 2022
Veronika Milanska, devica
Ob 18.30: + Milena Groznik, po namenu Majde Goli
Petek: 14. 1. 2022
Feliks Nolanski, duhovnik
Ob 18.30: + Ivan Ahčin, po namenu Toneta Kuhar
Sobota: 15. 1. 2022
Mihej, Habakuk, preroka
Ob 18.30: + Slavko Tancek, obletna
2. NEDELJA MED LETOM - 16. januar 2022
Nedelja verskega tiska; Berard in drugi maroški mučenci
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane

Ob 10.00: + Jožefa in Vladislav Dovč, obletna

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

JEZUS,
v čigavem imenu kot Cerkev danes krščujemo, se postavi

v vrsto tistih, ki si s potopitvijo v Jordan želijo novega začetka.
Stari človek s svojimi zmotami, napakami, z vso nepremagljivo
krivdo, se umakne. In iz valov se dvigne novi človek. Čemu
Jezus potrebuje krst? Od česa naj se obrne, ko pa vse svoje
poti vedno hodi z Bogom? Da se Jezus da Janezu krstiti, kaže
njegovo brezpogojno solidarnost z nami grešniki. In prav zato
je prišel, da bi nas in svet odrešil. On bo krstil z ognjem in
Svetim Duhom. In pri Jezusovem krstu postane opazno, kaj je
s tem mišljeno. Nadenj pride Sveti Duh. In zgodijo se tri stvari.

Prva stvar: Bog reče Jezusu: “Nad teboj imam veselje.” To Bog pravi vsakemu izmed nas. Četudi
nedovršenemu, nepopolnemu. Ko me Bog gleda, me gleda v obraz, vidi me kakor v ogledalu, saj
sem njegova podoba. Zato sem mu strašansko pomemben. Kako nam dobro dene, če vemo, da nas
je Bog vesel. Ko pridemo v situacije, ko nas nihče ni vesel, ko tudi sami sebe komaj prenašamo, še
zmeraj velja Božje zagotovilo: “Nad teboj imam veselje.” 

Druga stvar: ko nad Jezusa pride Sveti Duh, se zasliši glas iz nebes: “Ti si moj ljubljeni Sin.” To
ravno tako velja za vsakega izmed nas. S tem nam Bog izrazi svojo željo, da bi rad bil z nami v
takšnem odnosu kakor ga ima oče do svojega otroka. Kakšen je ta odnos do Boga in njegov do nas,
je potrebno, da gledamo na zemeljskega Jezusa. On je Božji Sin, ki je postal človek. Svojega Očeta
nežno kliče “Abba, Očka”. Ljubi nas do smrti na križu. Za svoje mučitelje prosi Očeta odpuščanja.
Avtoriteta, s katero govori, uči in dela, je merilo našega krščanskega ravnanja.

Tretja stvar: “Odprlo se je nebo”. Četudi bi bila to samo podoba, dejstvo je, da je nebo odprto.
Z Bogom lahko vzpostavimo stik: v molitvi. Tukaj imamo dostop do Božjega prestola. Z molitvijo
lahko premaknemo Božjo desnico, da poseže v naš svet. Danes mnogi to spričo trpljenja na svetu
ne morejo ali nočejo verjeti. Toda to je resničnost. Nebo je odprto; z Bogom se lahko pogovarjamo.
Če pekel sploh obstaja, je to gotovo odsotnost Boga!  Toda “nebo je odprto”.

Vse veliko, kakor tukaj ob Jordanu, se začne v pričakovanju. Če že nimamo velikega
pričakovanja, pa imejmo vsaj majhno pričakovanje do velikega Boga.



 Božični čas je dospel k svojemu koncu in cilju . Po običaju bo cerkev ostala
Božično okrašena do svečnice (2.2), praznika Gospodovega darovanja, ki ima
Božični značaj. Zdaj pa je čas za zahvalo in pohvalo vsem, ki ste božično
okrasili našo cerkev. Očarljive so te naše korona jaslice s svojim tolažljivim
sporočilom, da je Bog v Jezusu Kristusu kot naš Odrešenik vstopil v ta težki
krizni čas, da bi ga skupaj z njim premagovali in čim prej končali. Kakor za
Božični čas in druge praznike, tako tudi vse nedelje in med tednom, je naša
cerkev vedno skrbno okrašena, očiščena, oltarji pogrnjeni s svežimi prti, njena
okolica v vseh letnih časih ustrezno lepo urejena, da se za rudniške vernike
lahko reče: Za Boga je dobro le najboljše!

 Na oglasni mizici najdete zloženko s termini za Pripravo na krščanski
zakon v ljubljanski nadškofiji v letu 2022. Vzemite in ponudite še komu, ki se
namerava poročiti.

Zdaj so Božične počitnice mimo. Nadaljevali bomo z
drugo temo POSLUŠATI na temeljno sinodalno
vprašanje “hoditi skupaj”.

Prvi korak je poslušanje, zato pa je potrebno najprej
brez predsodkov odpreti razum in srce.

Kako nam Bog govori po glasovih, ki jih včasih prezremo?
Kako poslušamo sožupljane, zlasti ženske in mlade?
Kaj nam pri poslušanju pomaga ali nas ovira?
Kako dobro poslušamo tiste na obrobju? 
Kako vključujemo prispevek duhovnikov, redovnikov in redovnic?
Kaj nas omejuje pri poslušanju zlasti drugače mislečih?
Koliko glasu in prostora dajemo tistim v manjšini, revnim, obrobnim ali
socialnoogroženim?

Posredujte nam svoje opažanje, predloge, želje ..., koristne za našo župnijo!

Želim Ti Božičnega angela

Božična zgodba je polna
angelov - brez njih si Božiča sploh
ne moremo zamisliti. Angel
oznani Mariji, da bo rodila sina,
angeli oznanijo pastirjem veselo

novico, da se jim je rodil Odrešenik, in angeli zapojejo prvo Božično pesem:
“Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.” Tako nam
pripoveduje evangelist Luka. V Matejevem evangeliju srečamo pet angelov, ki
se v sanjah prikažejo Jožefu in Modrim.

Angeli pa ne spremljajo le Jezusovega rojstva, pač pa cel proces, v katerem
nastaja in se oblikuje kot človek. Božični angeli nam ne razkrivajo le Božične
skrivnosti, temveč nam kažejo tudi skrivnost našega lastnega učlovečenja. In
prav zato Ti želim Božičnega angela, ki naj te ne spremlja le na Božič, pač pa
skozi vse leto, in naj bdi na tvojim učlovečenjem.

Imejmo radi, kar delamo

9. januarja 2oo7 je Steve Jobs predstavil iPhone v San
Francisco. Pametni telefon je revolucioniral trg mobilnih
telefonov po vsem svetu in trajnostno spremenil naš način
življenja. Steve Jobs naj bil svojim delavcem dejal:

“Vaše delo bo velik del vašega življenja in edini način, da
boste resnično zadovoljni, je, da delate, kar mislite, da je
odlična stvaritev. In edini način, da naredite velike stvari, je, če imate radi, kar delate.” 

Kakor je sam izjavil, je pri 23 letih imel milijon, pri 24. že 10 in pri 25 letih 100 milijonov.
Imel je finančno osnovo, da je lahko delal samo še, kar ima rad. Kaj pa je s tistimi, ki
morajo delati v trgovini na blagajni, ali v tovarni na tekočem traku, da bi si zagotovili
preživetje? Tudi če smo odvisni od - pogosto - neenakih pogojev, pa lahko delamo, kar
imamo radi, ima Steve dozdevno prav.

Steve je vnesel tvegano razliko, ali svoje življenje razumemo kot dolžnost, kot “mus”,
da bi si zaslužili za preživetje, ne da bi pri tem resnično živeli. Ali če imamo radi, kar
delamo in v nekem smislu vidimo v tem svojo življenjsko nalogo. To ni vprašanje uživanja
pri delu, ampak notranje drže. Verjetno Steve-novi uslužbenci niso razvili tega
revolucionarnega telefona, ker bi posebej veliko zaslužili. Ljubezen do njihovega dela,
veselje do preizkušanja in namen, da ustvarijo nekaj velikega, je morala biti njihova
gonilna moč. Da bi imeli radi, kar delamo, ne smemo čakati dokler končno ne obogatimo
ali gremo v pokoj. Potrebno je razčistiti in se odločiti: ali sem tukaj na pravem mestu, kjer
lahko imam rad, kar delam in ustvarjam nekaj smiselnega? Lahko pokažem, kaj zmorem
in s tem sooblikujem svet? Ali pa ne spadam tja? Potem se moram odločiti, ali mi je
ljubezen do dela pomembnejša kot prednost, ki jo zdaj imam - denar, varnost, navada, ...
Tudi če drugo ne bi veliko spremnilo mojega življenja, se lahko učim imeti rad, kar delam.
Tistemu “mus” lahko dam malo več ljubezni in lastnega smisla. Imej rad, kar delaš! To je
odločitev in posledično vaja v pozornosti in zvestobi do lastne odločitve. In pri tem se lahko
borimo za to, da bi vsi ljudje na svetu dobili potrebne materialne in idejne osnove, da bi
lahko delali, kar imajo radi. To bi bilo resnično nekaj velikega!

In če to prenesemo na naš krst: Imamo radi, da smo krščeni? 


