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4. POSTNA NEDELJA - 27. marec 2022
Peregrin, redovnik
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane

Ob 10.00: za vse pokojne iz družine Erklavec in + starše Žitnik
Ponedeljek: 28. 3. 2022
Vojan (Bojan), knez
Ob 18.30: + Andrej Zrnec, mlajši, po namenu družine Zajc
Torek: 29. 3. 2022
Bertold, redovni ustanovitelj
Ob 18.30: + Marija Slavič
Sreda: 30. 3. 2022
Janez Klimak, opat
Ob 18. 30: + Marija Dolinšek, 30. dan po pogrebu
Četrtek: 31. 3. 2022
Benjamin, diakon, mučenec
Ob 18.30: + Vladimir Kastelic, obletna
Petek: 1. april 2022
Tomaž Tolentinski, misijonar, mučenec - prvi petek
Ob 18.30: + Alojzij Levstek, po namenu Tineta Rozmana
Sobota: 2. 4. 2022
Frančišek Paolski, puščavnik, redovni ustanovitelj - prva sobota
Ob 18.30: + Franc Martinc, obletna
5. POSTNA - TIHA NEDELJA - 3. april 2022
Sikst I., papež, mučenec
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane

Ob 10.00: za našo domovino Slovenijo in za razsvetljenje naših volivcev

Izdal: Župnijski urad Ljubljana Rudnik Odgovarja: Lojze Zupan, župnik
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Ozdraviti izgubljen odnos

Velika noč, praznik vstajenja je pred nami. Toda vesel in srečen praznik 
je lahko samo potem, če so naši odnosi dobri. Staršev do otrok in obratno,
med brati in sestrami, celo med sodelavci, sosedi in soprebivalci nekega
kraja ali mesta. Vse drugo nam stiska srce, si to priznamo ali ne.

Ne vemo, kako bo splošna situacija v tem velikonočnem času, ki nas je
prejšnji dve leti tako zelo obremenjevala. Kdo so izgubljeni sinovi in hčere
in kako bodo zopet našli pot domov in kje je to sploh. Kateri praznik lahko
v nekem trenutku skupno praznujemo. Veliko vprašanj ostaja odprtih.
Dotaknemo se lahko le nekaj vidikov zgodbe o izgubljenem sinu, ki so še
danes aktualni.

Najvažnejše je, da oče
ostaja odprt za povratek. To ni
samoumevno, če se spomnimo
na lastno bolečino, ko nas je
ljubljena oseba zavrnila. Boli,
tudi če oseba išče samo lastno
istovetnost.

Zelo znana situacija v naših
družinah je tudi, ko mora eden
od otrok prevzeti podjetje ali
kmetijo in se odpovedati
lastnim željam in talentom. Ostali ostanejo svobodni od prisile in jeze,
zavist do tistih, ki naj bi domnevno prišli skozi boljše, lahko postane
vseživljenjski strup, ki učinkuje celo preko smrti.

Bistvena sposobnost, da premagamo vse delitve je hvaležnost. Iskati
dobro, ki je v lastni situaciji in priznati bolečino drugih in se jim vedno
znova zahvaliti za to, kar delajo. Ni nujno, da je to tele, ki bo pripravljeno.
Že zdravilen pogovor je lahko velik blagoslov.



 Danes popoldne ob 15. uri bo še zadnjič pobožnost križevega pota v
naravi in sicer od Pirčevega križa pri šoli do kapelice ob župnišču. Lepo
vabljeni. Drugače pa molimo križev pot tudi vsak petek, pol ure pred večerno
mašo.

 V četrtek pred prvim petkom vabljeni ob 17.30 k uri molitve za nove
duhovne poklice.

 Na prvi petek bom dopoldne obhajal naše bolnike na domovih, drugi pa
vabljeni k večerni maši, da se posvetimo Jezusovemu Srcu.

 Prva sobota vabi k češčenju Marijinega brezmadežnega Srca in k molitvi
za svetost duhovnikov.

 Na Župnijskem pastoralnem svetu smo se dogovorili, da bomo v soboto, 2.
aprila, po dolgme času zopet imeli očiščevalno akcijo. Zbrali se bomo ob 8.
uri zjutraj in zavihali rokave, saj nas čaka kar precej dela. Med prvimi
pričakujem člane Župnijskega pastoralnega sveta in ključarje, naprošeni ste
tudi ostali farani, ki vam nekaj pomeni, če je naš grič lepo pospravljen in
urejen in ste nanj ponosni.

 Prihodnja nedelja je sicer prva v mesecu aprilu, vendar bomo ofer imeli, kot
je navada, na velikonočno nedeljo po obeh mašah, to je 17. aprila.

 Naj ponovno spomnim starše prvoobhajancev na srečanje , ki bo na peto
postno nedeljo, to je 3. aprila, po deseti maši v novi dvorani. Pogovorili se
bomo tudi o predstavitvi otrok župnijskemu občestvu na veliki četrtek in
njihovem sodelovanju pri spominski maši Jezusove zadnje večerje. Žal zadnji
dve leti tega obreda zaradi koronavirusnih omejitev nismo mogli izpeljati, zato
se s prvoobhajanci tega dogodka že veselimo.

 V zadnjih tednih vojnih grozot in velike suše izkušamo, kako zelo smo glede
miru in vsakdanjega kruha odvisni od Boga. Molimo za mir in za dež!

Tudi danes bodo ure ponovno prestavljene na “letni čas”. Kajti čeprav
je EU-parlament 2019 sprejel predlog EU-komisije, da prestavitev 2021
odpravi, evropskega soglasja še do danes ni na vidiku. Naj bo od leta 2026
večni “zimski” ali “večni” letni čas? Oba imata otežujoče učinke. Naša
notranja ura je tudi brez večnega letnega časa pokvarjena. Kriva je pri tem
umetna svetloba: podnevi je (notri) pretemno; in ponoči ni več prav temno,
ker je preveč virov svetlobe. Naša notranja ura se je že zdavnaj premaknila.

Tolažilno je, da nam bogoslužni koledar ponuja umirjen ritem:
štiridesetdnevni spokorni čas kot čas vrnitve k sebi, spreobrnjenja in

vrnitve domov, služi pripravi na Veliko noč. Njegova barva je vijolična. Četrta postna nedelja (sredi
postnega časa) ima od nekdaj svojo barvo: roza. Njena posebnost pride do izraza v začetni besedi
vstopnega speva: Veseli se! Omiljena vijolična izraža njen veseli značaj. Izvor tega je domnevno
v starem rimskem običaju: na ta dan so praznovali zmago pomladi nad zimo, zmago življenja nad
smrtjo, in pri tem so nosili s seboj cvetove vrtnic. Papež je ta običaj sprejel v bogoslužje.

Mir potrebuje resnico

Za vsako vojno je potrebna laž. Kdor vodi vojne,
pred vsem napadalno vojno, ne potrebuje najprej
običajnega orožja, ampak laž. Laž je najvažnejše
orožje. Potrebna je že dolgo pred dejansko vojno.
Končno moraš nasprotnika narediti nevarnega. Moraš

ga obtožiti zla. In sebe postaviti v vlogo žrtve. Morda nekaj časa
verjameš lastnim lažem in jih imaš za resnico; tega ne moremo vedeti.

Vemo pa, da se laganje nadaljuje, ko poteka bombardiranje in
streljanje. Želite še naprej dobro izgledati in ne biti odgovorni za mrtve.
To naj bodo drugi. Oni so slabi fantje. Braniš se le, če je potrebno, s
preventivnim napadom. Za vsako vojno je potrebna pred vsemi rečmi
laž. Resnica ni stvar vojne.

Vse to opazujemo in doživljamo tudi pri vojni v Ukrajini, ki je v Rusiji 
pod grožnjo kazni ne smejo imenovati “vojna”. Za vojno so potrebne
laži. Ne smemo torej verjeti niti besedam niti posnetkom. Vse je lahko
ponarejeno ali izkrivljeno ali potisnjeno v druge kontekste. Včasih nam
prodajajo starejše posnetke in besedila kot aktualna. 

Kaj je od tega res? Vidimo, kar vidimo - ali vidimo, kar bi morali
videti? Katere besede držijo? Čeprav moremo z digitalno tehniko tako
veliko videti in slišati kot še nikoli prej v zgodovini, lahko vedno manj
verjamemo. V vsaki novi vojni se več in boljše laže, ker se da vse več
ponarediti.

Kaj vse to pomeni za nas, ki smo nemočne priče teh laži?
To pomeni previdno budnost, nezaupanje - in posebno samozavest, ki

mora biti močna. To samozavest podpira Jezus, ko pravi: “Nič ni postalo
zakrito, razen zato, da bi prišlo na dan” (Mr 4,22). Pri Janezu (8,32) pa:
“Resnica vas bo osvobodila”. Oba stavka vlivata tolažbo in samozavest.
Neka pogumna novinarka, ki je pred ruskimi kamerami držala resnični
posnetek, je z resnico že začela.

Tudi pred Bogom ne ostane nič skrito. In česar ne moremo mi kot
resnico prinesti na svetlo, bo to storil Bog. Za vojne je potrebna laž. Za
mir je potrebna resnica; tudi za mir v našem sosedstvu, v naših družinah
ali v naši državi. In v tistem trenutku, ko rečemo drugemu: Ti nisi moj
sovražnik, se podamo na pot miru.

Kakor vse prilike je tudi ta o očetu in obeh sinovih (Lk 15,11-

32) zrcalo, v katerem odkrijemo svetlobo in sence svoje
osebnosti. Še pomembneje: povabljeni smo, da se postavimo v
prostor Božjega usmiljenja in izkusimo milost odpuščanja.


