
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

8. NEDELJA MED LETOM - 27. februar 2022
Gabrijel Žalostne Matere Božje, redovnik
Ob 8.00: + brat Štefan Vončina, obletna

Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 28. 2. 2022
Roman, opat
Ob 18.30: + Ivan in Jožefa Mlakar
Torek: 1. marec 2022
Albin (Zorko), škof - pust
Ob 18.30: + Stane Podržaj, po namenu Joži Lampič
Sreda: 2. 3. 2022
PEPELNICA - začetek postnega časa
Ob 18.30: + babi Slavica, po namenu vnukov Petra, Tadeja in Davida
Četrtek: 3. 3. 2022
Kunigunda, kraljica
Ob 18.30: + Jože Kraškovic, ob rojstnem dnevu
Petek: 4. 3. 2022
Kazimir, poljski kraljevič - prvi petek
Ob 18.30: + Marija Cizel, 7. dan pogreba
Sobota: 5. 3. 2022
Janez Jožef od Križa, redovnik - prva sobota
Ob 18.30: + Mimi Pezdir, rojena Mehle iz Babne Gorice, obletna
1. POSTNA NEDELJA - 6. marec 2022
Koleta (Nika), redovnica
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane

Ob 10.00: + starši Stane in Emilija Elikan

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

“Bila sem srečna, ko sem v daljavi končno zagledala zidove na
desni in levi”, pravi miš v basni Franza Kafke. Ali to ne nasprotuje
občutku naraščajoče ožine? Sprva ne, kajti zidovi so daleč. Prej
delujejo kot neke vrste varovalna ograja, ki daje usmeritev, nekaj,
kar ljudje pri vsem hrepenenju po svobodi in da sami odločamo o
svojem življenju, pač vedno potrebujemo. Kajti zidovi ne pomenijo
vedno omejitve, dajejo prav tako zaščito, oporo in varnost. 
Pomagajo, da tek našega življenja ni “hitenje enoličnega časa”.

 Ljudje potrebujemo takšne mejnike, prekinitve našega življenja, da bi se na novo usmerili, se
poveselili ali tudi mogli žalovati. Pepelnična sreda je tukaj. In mi smo tukaj, da bi obhajali postni
čas, začeli čas priprave na Veliko noč. Kaj nam pove takšen dan v času kot je ta? Morda bomo veliko
noč zopet praznovali z omejitvami! V postenm času je pepelnična sreda poseben postni dan. Tako
slišimo v evangeliju (Mt 6,1-6.16-18), kako tudi Jezus priporoča resničen in iskren post, molitev in
miloščino, da bi se mogli na novo usmeriti kot tisti, ki iščejo Boga, ki živijo v odnosu z njim in ne
škilijo za človeškim dopadenjem. 

“Svet je vsak dan vse ožji”, se je pritožila miš v Kafkovi basni. Poskus teči nazaj, sanjati o vrnitvi
v prejšnjo normalnost, ni pot v prihodnost, ni pot v življenje, ampak prej usodna zmota. Ne moremo
razveljaviti tega, kar se je zgodilo. Kaj pa potem?

Vzemimo resno, kaj nam hočejo v bistvu povedati znamenja in sporočilo pepelnične srede: Jezus
v evangeliju pojasni, da post in odpoved nista sama sebi namen; smisel jima daje cilj, na katerega
sta naravnana: da iščemo Boga in v odnosu z njim na novo usmerimo življenje. Tako pepelnična
sreda ni smiselna sama v sebi; smisel ji daje praznovanje vstajenja in novega življenja. Tudi
pepelnat križ, s katerim bomo odšli domov, dobi kot znamenje minljivosti in pripravljenosti na
spreobrnjenje  smisel šele, če ga razumemo kot znamenje življenja v velikonočni luči; tudi križ ni
sam sebi namen, ampak z Veliko nočjo postane znamenje odrešenja. In tako je pepelnična sreda že
zdaj obsijana z velikonočno svetlobo. Dojemimo pepelnično sredo kot začetek časa, skozi katerega
gremo korak za korakom, dan za dnem naproti luči vstajenja in novega življenja.



 Zimske počitnice so minile, zato imamo ta teden spet redni verouk za vse
razrede.

 Čeprav jutri še ni prvi ponedeljek v mesecu marcu, bomo imeli po večerni
maši srečanje Župnijskega pastoralnega sveta in ključarjev . Lepo vabljeni!

 S pepelnično sredo vstopamo v postni čas na štiridesetdnevno pot
pomnožitve molitve, posta in miloščine oziroma dobri del, ki nas vodi v
obhajanje velikonočne skrivnosti. Med mašo, ki bo ta dan ob 18.30 v cerkvi,
bomo pristopili k spokornemu obredu pepeljenja.

 Slovenska Karitas zopet vabi, da se 40 dni zdržimo alkoholnih pijač in s
tem izrazimo solidarnost z žrtvami nasilja, nesreč in bolezni, ki so posledica
čezmernega pitja. Privarčevana sredstva in pozornost namenimo ljudem, ki
nas potrebujejo. Na mizici za tisk so na voljo zloženke s pobudo, kako
preživeti postni čas in z molitvijo za vsak dan.

 Strogi post je na pepelnično sredo in veliki petek . Ta dva dneva se le
enkrat so sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Zunaj postnega časa
smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore
ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od
izpolnjenega14. leta. Kadar je praznik, cerkveni ali državni, na petek, ali je
kakšna slovesnost v družini (poroka, krst, pogreb), post in zdržek odpadeta.

 Križev pot v postnem času bomo molili vsak petek pol ure pred večerno
mašo, to je ob 18. uri. Ker so se ukrepi sprostili, bomo križev molili trikrat tudi
v naravi: prvič na 2. postno nedeljo, to je 13. marca ob 15. uri iz Poti na Debeli
hrib, drugič iz Hrastarije do Šinkovčevega križa in tretjič od Pirčevega križa do
kapelice pri župnišču - seveda ob primernem vremenu.

 V četrtek pred prvim petkom bomo ob 17.30 molili za nove duhovne
poklice. Lepo vabljeni.

 Na prvi petek bom obiskoval naše bolnike in jim prinesel zakramente. Drugi
pa lepo vabljeni najprej h križevemu potu in potem k maši, pri kateri se bomo
posvetili Jezusovemu Srcu.

 Na prvo soboto se bomo posvetili Marijinemu brezmadežnemu Srcu in
molili za duhovnike.

 Prihodnja nedelja je prva v mesecu marcu , zato bo po obeh mašah ofer za
celovito obnovo zvonika, zvonov in novo elektrifikacijo zvonjenja. Že vnaprej
iskrena Hvala za vaše razumevanje in velikodušno darovanje.

 Postno dekanijsko romanje , ki je zadnji dve leti zaradi koronavirusa
odpadlo, bo v soboto, 26. marca v Šmarje pri Jelšah. Na stenčasu je že
program romanja, bo pa pravočasno objavljen tudi v naših Oznanilih.

 Na mizici za tisk najdete novi seznam čistilcev in krasilcev naše cerkve.
Najprej zahvala vsem družinam in posameznikom, ki to vestno in z veseljem
delate. Zdaj pa vabilo družinam, ki se doslej še niste pridružile tem župnijskim
sodelavcem in vendar ste v sinodalnem duhu soodgovorne za naše skupno
poslanstvo, h kateremu spada tudi skrb za lepoto in vzdrževanje naše cerkve. 

 Hodimo skupaj: kot tovariši na poti, ki poslušajo,
jasno spregovorijo, praznujejo, so soodgovorni za
skupno poslanstvo, za dialog v Cerkvi in družbi, za
ekumenizem, sodelujejo,

razločujejo in odločajo
V sinodalnem slogu se odločitve sprejemajo z
razločevanjem tega, kar Sveti Duh govori po našem
celotnem občestvu.

Katere postopke in metode uporabljamo za sprejemanje odločitev?
Kako jih lahko izboljšamo?
Kako spodbujamo sodelovanje pri odločanju v hierarhično strukturiranih
skupnostih?
Ali nam naše metode odločanja pomagajo poslušati celotno Božje ljudstvo?
Kakšen je odnos med posvetovanjem in odločanjem in kako ju uresničujemo?
S katerimi orodji spodbujamo transparentnost in odgovornost?
Kako lahko rastemo v skupnem duhovnem razločevanju?

Religija, ki ji manjka humorja , se
zdi čudna. Kdor se ne more
nasmejati svojemu “sranju”, je
pomilovanja vreden mož in enako
velja za vedno resno žensko. Zato:
Cerkev in karneval vedno sodita
skupaj. Poveselimo se torej  -
postni čas pride sam od sebe!

Franz Kafka v svoji basni piše: “Oh”, je rekla miš, “svet je vsak dan vse ožji. Sprva je bil tako
prostran, da me je bilo strah, tekla sem dalje, srečna, da sem v daljavi končno videla na levi in
desni zidove, toda ti zidovi tako hitijo eden proti drugemu, da sem že v zadnji sobi in tam v kotu je
past, v katero se zaletim.” - “Vse, kar moraš storiti, je, da spremeniš smer teka”, je rekla mačka in
jo pojedla.

“Svet je vsak dan vse ožji.” Ta stavek dobro opiše občutek mnogih ljudi v minulih dveh letih, ko
smo bili zdaj bolj zdaj manj omejeni in postaja ožji  z ukrepi, ki so postali nujni zaradi zajezitve
korona-pandemije. Ravno ti, ki so v upanju na takoimenovano večjo normalnost bili potem znova
razočarani, so se počutili izčrpane in naveličane. Vsi hrepenimo po na novo odprtem svetu, odprtem
življenju; čeprav vemo, da sta svetovna odprtost in širina stikov prav tako odločilno prispevala k
razširjenju virusa. In zdaj še vojna v Evropi! Veliki prostrani svet, ki seže v našo dnevno sobo, nam
lahko, kakor opiše miš, povzroča tudi strah. Resnično, “Svet je vsak dan vse ožji.”  Toda smer proti
Veliki noči - drugače kot za miš v basni - ima prihodnost. Stori, da je življenje odprto in prostrano.


