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2. VELIKONOČNA NEDELJA - BELA NEDELJA- 24. april 2022
Nedelja Božjega usmiljenja
Ob 8.00: + Andrej Pogačnik
Ob 10.00: + Jure Kupljenik, ob godu
Ponedeljek: 25. 4. 2022
Marko, evangelist
Ob 18.30: + Franc Podlipec, obletna in + Bojan Vintar
Torek: 26. 4. 2022
Marija, Mati dobrega sveta
Ob 18.30: + Jože Erklavec, obletna
Sreda: 27. 4. 2022
Hozana Kotorska, samotarka, devica; Dan upora, državni praznik
Ob 7.00: + Ivan Jager, obletna
Četrtek: 28. 4. 2022
Peter Chanel, duhovnik, mučenec
Ludvik Montfortski, duhovnik, redovni ustanovitelj
Ob 18.30: + Milena Groznik, po namneu družine Jager
Petek: 29. 4. 2022
Katarina Sienska, devica, cerkvena učiteljica, sozavetnica Evrope
Ob 18.30: + Zrimškovi iz Orel
Sobota: 30. 4. 2022
Jožef Cottolengo, redovnik
Ob 18.30: + Janez, Neža in vsi + Strgarjevi
3. VELIKONOČNA NEDELJA - 1. maj 2022
Jožef Delavec - praznik dela, državni praznik
Začetek šmarnic in Tedna molitve za duhovne poklice
Ob 8.00: + Rudi Mavec, ob rojstnem dnevu
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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BOG JE USMILJEN
Nedelja Božjega usmiljenja postavlja v središče eno
najlepših in najtolažljivejših bistvenih lastnosti Boga:
usmiljenje.
Papež Janez Pavel II. je v svoji okrožnici O Božjem
usmiljenju uči, da najznačilnejša lastnost Božjega bistva ni
njegova pravičnost, modrost ali vsemogočnost, čeprav te lastnosti spadajo k Božjemu bistvu,
osnovna značilnost Božjega bistva je usmiljenje.
Tematika Božjega usmiljenja se vleče skozi vse Sveto pismo kot osnovna melodija. Na sinajski
gori se Bog razodene Mojzesu in reče: “Gospod je usmiljen in milostljiv Bog, poln dobrote in
zvestobe” (2 Mz 34,6).
V Novi zavezi Marijina hvalnica (Lk 1,46-55) in Zaharijev hvalospev (Lk 1,68-79) opevata Božje
usmiljenje. Prav tako v Lukovem evangeliju (15.poglavje) tri prilike, zlasti prilika o izgubljenem sinu
oziroma usmiljenem očetu. Apostol Pavel slavi Boga “Očeta usmiljenja in Boga vse tolažbe” (2 Kor
1,3). Verovati v Božje usmiljenje in ga sprejeti, je eno; narediti ga vidnega v svojem ravnanju, je
drugo. Božje usmiljenje in ravnanje išče pri nas posnemanje in odmev: “Bodite usmiljeni, kakor je
usmiljen tudi vaš Oče!” (Lk 6,36). V priliki o usmiljenem Samarijanu nam Jezus postavlja pred oči
neprekosljiv simbol usmiljene ljubezni (Lk 10,29-37). Jezus mnogokrat v navezavi na preroka Ozeja
(6,6) pravi: “Usmiljenja hočem in ne daritve”. V govoru na gori (Mt 5,7) Jezus blagruje usmiljene in
jim usmiljenje obljubi.
Božje usmiljenje postane navzoče in vidno posebej v delih usmiljenja, ko iz ljubezni priskočimo
drugim na pomoč v njihovih telesnih in duhovnih potrebah. Pri Mateju (25. poglavje) Jezus postavi
ljubezen do bližnjega za najvišjo moralno vrednoto: sojeni bomo po tem, kako usmiljeno ali
neusmiljeno ravnamo drug z drugim: “Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov,
ste meni storili” (25,40). Usmiljenje se uresničuje pred vsem v odpuščanju. Jezus na križu nam je
v tem največji zgled: “Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo”. (Lk 23,34).
V očenašu nas Jezus uči moliti: “Odpusti nam naše dolge, kakor smo tudi mi odpustili svojim
dolžnikom” (Mt 6,12). Odpuščati kakor Bog, se moramo učiti.
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Lepo prosim starše veroučencev, zlasti prvoobhajancev, da z otroki
predelujete doma veroučno snov in skupaj z njimi osvojite potrebno znanje,
saj je zaradi praznikov ali drugi razlogov verouk že večkrat odpadel, ali pa so
posamezni otroci zaradi bolezni skoraj polovico veroučnih ur manjkali. Skrbi
nas tudi, da mnogi otroci doma ne delajo veroučnih nalog, le redki se lahko
pohvalijo, da jim starši veroučne naloge pogledajo in se pri njih zanimajo za
verouk. Prvi katehetje ste še vedno starši : pri veroučnih nalogah, da z njimi
molite, hodite k maši, praznujete vero.
Srečanje s starši prvoobhajancev bomo imeli en večer po šmarnicah, saj
se od prvoobhajancev pričakuje, da prihajajo k šmarnicam, ki sodijo k pripravi
na praznik prvega obhajila.
V nedeljo je 1. maj, praznik dela, v Cerkvi pa obhajamo 3. velikonočno
nedeljo in praznik Jožefa Delavca . Ta dan začnemo tudi šmarnično pobožnost
v čast nebeški Materi Mariji in Teden molitve za duhovne poklice, pod geslom:
Pojdi in popravi mojo Cerkev! Šmarnice, ki jih bomo brali pri nas, je zopet
napisala Tadeja Roblek iz Gorič, vzgojiteljica in mati štirih otrok, in imajo
naslov: Dva velikana in še večja mamica.

VOLITVE 2022
naša demokratična pravica in
krščanska dolžnost
Ne bodite zaspani za svojo srečo ali nesrečo,
ampak odprite oči,
oglejte si dobro in pomislite, koga boste volili!
Izvolite može po Božji volji,
modre in pravične, srčne in resnične!
Ne držite nemarno križem rok in ne pustite,
da bi vam malopridni širokousti ljudje
po svoji spačeni volji vaše oblastnike izbirali!
Kdor preveliko obeta, malo izpolni.
Izberite si može po njihovih dosedanjih delih,
kako so se med vami dosedaj nosili in dobrega storili.
Kakor si boste postlali, tako boste ležali!
Kdor svojo domovino resnično ljubi, bo večkrat prisrčno zanjo molil.
Molimo za svojo domovino in prosimo Boga,
od katerega prihaja vse dobro, naj blagoslovi njo in njene prebivalce.
Blaženi Anton Martin Slomšek, Drobtinice

Ali Vaša vera v vstajenje
izginja?
Knjiga beril, odprta pri prazniku Velike noči,
pri evangeliju o Jezusovem vstajenju,
opremljena z ilustracijami srednjeveške
upodobitve vstalega Jezusa - do polovice
skrita v pesku. Simbol z resnim vprašanjem:
Ali Velika noč, njeno sporočilo o Jezusovem
vstajenju v tvojem življenju izginja? Kakšno vlogo igra ta osrednja vsebina krščanske vere
v tvojem življenju?
Vprašanje ni očitek. Kajti vstajenje je najprej nekaj, kar se zgodi na koncu življenja, po
smrti. In smrt ni tematika, s katero bi se vsakodnevno ukvarjali. Ali bi potemtakem lahko
bilo Jezusovo vstajenje več kot upanje preko zemeljskega življenja? Vprašajmo drugače:
Ali nam lahko upanje na lastno vstajenje, na življenje pri Bogu zdaj naredi vsakodnevno
življenje bolj preprosto in varnejše? Ker se pri Bogu, ki me hoče imeti večno pri sebi, že
zdaj kljub svoji nepopolnosti počutim varnega? Ker sedanje življenje z vso njegovo lepoto,
pa tudi težo ni vse, ampak, kakor se pravi v nekem filmu, najboljše pride zadnje? Če lahko
ali bi radi na ta vprašanja odgovorili z Da, potem Vaša vera v vstajenje ne izginja.

Jezus ne pozna strahu
pred dotikom
COVID-19 zaščitna maska z motivom Zadnje
večerje Leonarda da Vincija. Morda izgleda šik,
ščitila pa naj bi pred okužbo. V času pandemije:
brez maske ni bogoslužja, ni zadnje večerje, ni
evharistije. Tako daleč, tako nujno.
Sicer pa maska ne paše k zadnji večerji. Kajti Jezus ne pozna strahu pred dotikom.
Kdo vse ni sedel pri zadnji večerji. Jakob in Janez, ki sta z Jezusom vse doživela, sta se
imela za nekaj boljšega, toda v par urah - ko ju je Jezus v svojem strahu potreboval trikrat zaspita. Ali Peter, ki je za Jezusa hotel dati svoje življenje, in ga je potem iz strahu
trikrat zatajil. In Juda, ki ga je s poljubom izdal. Ali Tomaž, ki ne more verovati, česar ne
vidi in se ne dotakne. “Fina” družba. Jezus je
poznal slabosti in napake svojih prijateljev. Pa jih
ni odposlal. Celo z Judom je delil kruh in vino in
mu umil noge. Če Jezus s takšnimi tako ravna, se
tudi meni v moji slabotnosti ni treba bati. Kajti
vem, da me sprejema takšnega, kakršen sem.
Potemtakem mi ni treba nadeti maske, razen tiste,
ki jo potrebujem še proti COVID-19.

