GODOVI

PRAZNIKI

SVETE MAŠE

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
Ponedeljek: 4. 4. 2022
Izidor Seviljski, škof, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Tone Pirnat, obletna
Torek: 5. 4. 2022
Vincencij Ferrer, duhovnik
Ob 18.30: + Jožefa Blatnik, 30. dan smrti
Sreda: 6. 4. 2022
Irenej iz Srema, škof, mučenec
Ob 7.00: + Marija Cizel
Četrtek: 7. 4. 2022
Janez Krstnik de la Sall, duhovnik, redovni ustanovitelj
Ob 18.30: + starši Bandelj in Mrak ter + Marija, Peter in Petra
Petek: 8. 4. 2022
Maksim in Timotej, mučenca
Ob 18.30: + Martina Bertoncelj, obletna
Sobota: 9. 4. 2022
Maksim Aleksandrijski, škof
Ob 18.30: + Marija Dolinšek, po namenu Veronike Javornik
6. POSTNA - CVETNA NEDELJA - 10. april 2022
Domnij (Domen), škof, mučenec
Ob 8.00: + Rudi Mavec, ob godu
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

“Ona tam, ona je grešila ...”
“On tam,
on bi moral biti kaznovan ...”
Iztegnjen prst, ki obtožuje in kaže na druge,
je verjetno tako star kakor človeštvo sámo.
Odkar obstajajo pravila skupnega življenja, so
pravila kršena, in vedno se najdejo tisti, ki na to kažejo - praviloma pri drugih. Da
se kršitev pravil kaznuje, je neobhodno potrebno, saj bi drugače bilo skupno
življenje skoraj ali sploh nemogoče. Tudi nezvesta žena si je nakopala krivdo.
Vendar Jezus ravna drugače. S prstom ne pokaže niti nanjo niti na tožitelje. Z
njim piše po tleh. Kaj, ne vemo. Morda: “Usmiljenje”. Usmiljenje prekine krog
krivde in kazni in omogoči novo življenje.
Jezus pa ni usmiljen samo do žene, ampak tudi do tistih, ki so v nevarnosti, da
postanejo morilci. Nobene smrti ni treba izvršiti. Jezus vpraša: “Kdo izmed vas je
brez greha ...” (Jn 8,1-11). Zdaj morajo premisliti ti, ki hočejo metati. Ker so
očitno pošteni do sebe, pustijo kamne tam, kjer so. Spoznajo sami sebe. To jim
omogoči življenje. Kakor tudi ženi.
Jezus noče nasprotovati Mojzesu, “ki je v postavi ukazal take kamnati”, in
poudari hinavščino grešnikov, ki hočejo obsoditi drugega grešnika. Usmiljenje je
Jezusu pomembnejše od kazni. Ženo naredi svobodno in izzove, naj ne greši več.
Kako je lahko to mogoče? Samo tako, da popolnoma spremenim svoje mišljenje.
Pavel nam daje ključ (Flp 3,8-14), kako lahko to naredimo. Spoznanje Jezusa
Kristusa postavi nadvse, rekoč: “Zaradi njega sem zavrgel vse in imam vse za
smeti; trudim se, da bi to osvojil, ker je tudi mene osvojil Jezus Kristus”. In pri
Izaiju (43,16-21) Gospod govori: “Ne spominjajte se prejšnjih reči, ne mislite na
nekdanje reči. Glejte, nekaj novega storim, zdaj klije, mar ne opazite?”
Osvojimo si takšno pozitivno mišljenje, ki nam omogoča svobodo od greha.

Danes so že na razpolago oljčne vejice. Prispevki zanje so namenjeni
župniji Ankaran, od koder nam jih je dostavil tamkajšnji župnik.
Na cvetni petek , 8. aprila, bomo po maši molili križev pot, h kateremu so
posebej vabljeni veroučenci s svojimi starši, ministranti, člani Žps in ključarji,
pevci, mašni bralci, mladina in vsi ostali farani. Potemtakem bi cerkev morala
biti polna. Zato pridite, da skupaj stopimo na pot za Gospodom in prejmemo
sadove z drevesa življenja.
Blagoslov butar , oljčnih vejic in drugega zelenja bo na cvetno
nedeljo pri obeh mašah. Pred mašo ob 10. uri bo ta blagoslov na
župnijskem dvorišču in nato procesija v cerkev. Vsi udeleženci ste
naprošeni, da sodelujete pri blagoslovu zunaj cerkve in se vključite
v procesijo.
Priložnost za velikonočno spoved bo v naši cerkvi na cvetno nedeljo pri
obeh mašah, skozi ves teden pa v cerkvi Marije Pomočnice na Rakovniku:
dopoldne od 9. do 12. ure in popoldne od 15. do 19. ure.
Danes po drugi maši žal ne bo srečanja s starši prvoobhajancev , ker sem
pozitiven na koronavirus in moram ostati v izolaciji. Srečanje bo po
velikonočnih praznikih enkrat po večerni maši. Vsekakor pa se bodo pri maši
na veliki četrtek predstavili naši prvoobhajanci in jo sooblikovali. Verouk v
prihodnjem tednu bo samo v torek pri s. Francki, torej za prvi in drugi razred.
Za vse ostale razrede, ki jih učim jaz, verouk odpade, tako mi je svetoval
ravnatelj na Rakovniku, saj se tudi tam borijo z okužbami. Bodo pa od tam
hodili maševat. Namesto na prvi petek bom naše bolnike na domovih obhajal
na veliki petek dopoldne.

Usmiljenje sme kršiti (človeška) pravila
Dva budistična meniha sta bila na poti v samostan. Na
bregu reke sta srečala izredno lepo žensko, ki je kakor
onadva želela priti čez, a je voda bila pregloboka. Zato si jo
je eden od menihov zadel na hrbet in jo odnesel prek reke.
Njegov tovariš se je strašno zgražal. Ali je pozabil, da je
menih? Kako se je le drznil dotakniti ženske? In še več - jo celo prenesti čez
reko? Kaj bodo rekli ljudje? Ali ni spravil njihove svete vera na slab glas? In tako
naprej in tako naprej.
Menih, ki je prestopil pravila, je potrpežljivo poslušal neskončno pridigo.
Nazadnje je vpadel v besedo, rekoč: “Brat, tisto žensko sem že zdavnaj odložil
obreki. Ali jo ti še vedno neseš?”
Kadar verni ljudje nenehno premlevajo grehe, ki so jih zagrešili drugi, človek
posumi, da jim to premlevanje prinaša več užitka, kot ga sam greh prinese
grešniku.

Odložite kamenje ..., in
omogočite življenje
Kazen kamenjanja je bila v klasični Grčiji
že pred rimskim vladarstvom. V Stari zavezi
so zahtevali zastrašujočo kazen kamenjanja
za prešuštvo (2 Mz 20,14, 3 Mz 20,10, 5 Mz
17,6sl in 22,23sl), tudi smrt soudeleženega
moškega. Kamenjanje je bilo izrečeno za
češčenje malikov, kršitev sobotnega počitka,
vedeževanje, nepokorščino staršem, bogokletje, od časa do časa so ga
nadomestili z zadavljenjem. Pri kamenjanju je morala priča dejanja vreči prvi
kamen na obtoženca; s tem je prevzela polno odgovornost za usmrtitev. Jezus
je bil v nevarnosti, da ga bodo kamenjali (Jn 8,59; Jn 10,31-39), in na Štefanu
so izvršili to smrtno obsodbo pred Pavlovimi očmi (Apd 7,54-60).
Zgodovinsko je sporno, ali je ta kazen bila izvršena brez pristanka rimske
okupacijske sile. Kajti rimski upraviltelj v Palestini si je pridržal pravico, da
izreče in izvrši smrtno obsodbo.
Kamenjanje - ta starodavna kazen obstaja žal še danes! V nekaterih
islamskih državah (Iran, Irak, Jemen, Afganistan, Nigerija, Indonezija,
Pakistan, Somalija, Sudan, Saudi-Arabija, Združeni arabski emirati) ženske
zakonolomke še danes v zaporih čakajo na postopek in izvršitev obsodbe. Pa
ne zaradi tega, ker tako piše v Koranu, ampak ker tako predpisuje šeriatsko
pravo. Zid molka preprečuje novinarjem, da bi lahko o tem natačneje
poročali. So države, katerih pravni sistem prešuštvo, torej “ilegalne odnose”
in zunajzakonske spolne stike in odnose bolj drastično kaznuje kakor umor.
V takšnih državah žena nima pravice, da bi se ločila od svojega moža.
Posledica je brezpravnost. Kamenjanje je kvazi umor iz časti, samovoljna
obsodba po izsiljevanju priznanja od ženske in na podlagi subjektivnih
občutkov sodnikov. Ta oblika kazni je v nasprotju s členoma 3 in 5 Splošne
deklaracije o človekovih pravicah in je - ne glede na ta mednarodni akt popolnoma neustrezna in nečloveška kazen, saj je v nasprotju z načelom
sorazmernosti. Kljub moratoriju kazni kamenjanja v Iranu 2002 leta se ta
kazen še naprej izvršuje. Za ta krvav “spektakel” so bili predpisani kamni,
velikosti jabolka ali dlani, da smrt prestopnika, zakopanega do pasu ali prsi,
ne bi prezgodaj nastopila. Vrstni red “metalcev” je bil določen: sodniki, priče,
publika.
Kakšen temen vzgib se skriva za to starinsko obliko kazni? Kakšen temen
vzgib pri “sodobnem” ubijanju nerojenih, starih in bolnih, v vojni, pri
mučenju živali, klestenju dreves ... Bog ni zaman zapovedal: “Ne ubijaj!”

