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4. VELIKONOČNA NEDELJA - nedelja Dobrega Pastirja - 8. maj 2022
Obletnica posvetitve ljubljanske stolnice
Bonifacij IV., papež - sklep Tedna molitve za duhovne poklice
Ob 8.00: + Ivanka Perme
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 9. 5. 2022
Izaija, prerok
Ob 18.30: za vse pokojne iz družine Pogačnik
Torek: 10. 5. 2022
Job, svetopisemski mož
Ob 18.30: + Andrej Zrnec, starejši
Sreda: 11. 5. 2022
Pankracij, mučenec
Ob 18.30: + Alojzij Okorn, ob rojstnem dnevu, po namenu
vnukov Maje in Petra z družinama
Četrtek: 12. 5. 2022
Leopold Mandić, redovnik
Ob 18.30: + Marija Černič, obletna
Petek: 13. 5. 2022
Fatimska Mati Božja; Marija Dominika Mazzarelo, redovnica
Ob 18.30: + Alojzija Fortuna, obletna
Sobota: 14. 5. 2022
Bonifacij, mučenec
Ob 18.30: + Ivan Strgar in + Ivanka Cvelbar, obletna,
20 let smrti in 100 let rojstva Ivana
5. VELIKONOČNA NEDELJA - 15. maj 2022
Pomladansko žegnanje - obletnica posvetitve rudniške župnijske cerkve
Izidor, kmet - Svetovni dan družine - ob 10. uri maša z gasilci
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + teti Angela in Nežka Meden
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

Zlato pobarvana ovca simbolno izraža, zakaj pri vseh pastirjih v hoji
za Dobrim pastirjem pravzaprav gre: za ovce, za čredo. One so zaklad
Cerkve.
Duhovnik se z romanja v Sveto deželo spominja, kako je opazoval
dva pastirja med pogovorom, medtem ko so se njune ovce trle v dolini.
Zvok njunih glasov se je dvignil do pobočja hribov. Pastirja sta se ločila
in šla vsak v svojo smer in nadaljevala pogovor s svojimi ovcami. Na
duhovnikovo veliko začudenje so se ovce razšle v dve čredi, vsaka je šla
za svojm pastirjem. Bila je to čudovita uprizoritev Jezusovih besed: “Moje ovce poslušajo moj glas;
jaz jih poznam in hodijo za menoj” (Jn 10,27-30).
V svoji razlagi skrivnosti tega notranjega čuta papež Frančišek namiguje, da pomislimo na to,
kako smo se v materinem telesu naučili prepoznati njen glas in glas svojega očeta; iz zvoka glasu
lahko zaznamo ljubezen ali prezir, toplino ali hlad.
V današnjem evangeliju Jezus navaja trditev, ki jo lahko preverimo. Vsak človek ima vest. Vest
je “Božji glas”, je učil sv. Janez Henry Newman. Zanj je vest dokaz, da Bog biva. Vsak človek ima
avtoritativni glas, ki mu narekuje, da določene stvari naredi in se drugim izogne. Kakor smo se
učili: Delaj dobro, izogibaj se slabega. Vest nam daje odgovor; včasih nas prehiti in opozori ter
usmeri taj, kamor moramo iti. Vrhu tega je to, kar nam vest pravi, potrjeno v Svetem pismu. Na
koncu vsakega berila bralec reče: “To je Božja beseda “. V naši vesti in v Svetem pismu govori isti
glas na dva različna načina, zato med njima ne more priti do nasprotja.
Seveda, poznamo tudi “slabo ali kosmato vest”, ki nas hoče prepričati v svobodo, da smemo
in moremo delati, kar hočemo. Veliko glasov nam govori po medijih: strokovnjaki, filozofi,
znanstveniki, misleci, politiki; dobri ljudje velike modrosti in razumnosti. Pomagajo nam oblikovati
naš pogled. Papež sv. Janez Pavel II., sam filozof, je zapisal: “Vera in razum sta kot dve krili, na

katerih se človeški duh vzpenja k premišljevanju resnice; in Bog je v človekovo srce položil željo,
da spozna resnico.” Toda tudi najbolj pametni ljudje se lahko motijo (tudi volivci); niso vsa mnenja,
ki jih slišimo, pravilna; nimajo vedno prav mediji in hujskači ali glas ljudstva; tako jih moramo
preverjati z vero: zaupati nauku Cerkve, Svetemu pismu in molitvi, ki oblikujejo našo vest.

Mojstri, ki bodo na rudniški cerkvi opravili celovito obnovo zvonika in
avtomatizacijo zvonjenja, so nam sporočili, da v ponedeljek zjutraj 9. maja
pričnejo z deli. Razumljivo, da ves čas obnovitvenih del zvonovi ne bodo
zvonili. Odzvanja pa naj prošnja za vaše darove, da bi lahko ob zaključku del
neobremenjeni z dolgovi veseli praznovali obnovo.
Prihodnjo nedeljo bomo obhajali obletnico posvetitve naše
župnijske cerkve. Deseto mašo bomo obhajali v čast sv. Florijanu,
zavetniku gasilcev. Pri njej bodo sodelovali naši gasilci iz Orel, kakor
tudi gasilci iz drugih gasilskih društev. Po mašnem slavju bo “veselica”,
kakor svoje druženje radi imenujejo gasilci. Seveda se jim bomo
pridružili vsi, ki smo jim hvaležni za vedno pripravljenost na pomoč.

V evangeliju Jezus izbere drugačen način, ne dela reklame za svoje duhovnike, ampak
prosi zanje. In svojim učencem reče: “Prosite (tudi vi) Gospoda žetve, naj pošlje delavce
na svojo žetev” (Mt 9,38). Molite za duhovne poklice, kajti Bog jih kliče v hojo za Njim. To
konkretno pomeni, da Kristus kliče tudi še danes duhovnike, to so mnogi pozabili. Toda
kjer ni vernega srca, kjer ni verskega vzdušja v družini, ta klic ne pade na rodovitna tla.
Tam je njegova beseda preslišana ali sploh nezaznavna. Duhovniki prihajajo iz naših
skupnosti, iz naših družin ali pa več ne bodo prišli. Za fante, ki radi ministrirajo in so
navdušeni nad župnikom, je cerkveno okolje, v katerem odraščajo, zelo pomembno,
vzdušje, kako se tukaj govori o duhovnikih in pred vsem, ali ta poklic vidimo kot pozitiven.
Poklicani smo, da molimo za mlade, ki se odločajo za ta poklic. Vzor duhovniškega poklica
je Kristus, Dobri pastir, ki da svoje življenje za ovce, za svojo čredo. Podoba, ki pokaže,
da Kristus hoče skrbeti za nas, ker vsakega od nas pozna po imenu in ker nas ljubi.
Pravzaprav to mora biti ideal vsakega duhovnika, ne pa da je socialni delavec v Cerkvi,
organizator prireditev, gradbenik, kosec ... Nad tem bi se morali zamisliti njegovi verniki,
pred vsemi njegovi najožji sodelavci. Seveda ne smemo prezreti tudi škodljivega vpliva
škandalov v Cerkvi s strani duhovnikov, redovnikov in drugih njenih uslužbencev.
Molimo danes za duhovne poklice, da bi mladi slišali klic v duhovniško, redovniško in
misijonarsko poslanstvo. Molimo za svetost poklicanih. Duhovni poklici so živa opozorilna
tabla za bivanje našega Boga, ki jih je poklical in naročil, naj skrbijo za zaupano jim
ljudstvo, da ga ne bi pozabilo, ampak spoznalo in izkusilo, da je On Dobri pastir, ki jih hoče
obvarovati, da se ne bi nihče izgubil in pogubil.

Materinska stran Boga

Svetovni dan molitve za duhovne poklice
je današnja 4. velikonočna nedelja - Dobrega Pastirja. Duhovni
poklic, kaj to sploh je, ali prav takšna služba kakor vse druge,
samo da se opravljajo v Cerkvi? Če so, potem bi potrebovali
narediti samo dovolj reklame, z redno plačo in zagotovoljenim
delovnim mestom, pa bi pomanjkanje duhovnikov bilo kmalu odpravljeno. Veliko poskusov,
da bi poklicanost naredili za privlačen poklic, se je izjalovilo. V evangeličanski Cerkvi
imajo še manj naraščaja kot mi, čeprav se duhovniki smejo poročiti in imajo duhovnice.
Zanimiva je ugotovitev, da je po svetovnem dnevu mladih, ko so mladi vero živeli skupaj
in pristno, v naslednjem letu število poklicev v bogoslovjih naraslo. Iz tega sledi, da je
dejanski vzrok v sekulariziranem razumevanju vere mnogih naših sodržavljanov in tudi
sokristjanov. Kadar se v cerkvi obhaja kak praznik, potem so zraven na zunaj, medtem ko
vere, ki prihaja od znotraj, več ne prakticirajo. To se vidi tudi iz odgovorov vernikov, ko jih
o kakem verskem prazniku novinarji naključno sprašujejo, kaj jim pomeni: tradicija.

Č e p r a v v n e k a t er i h k r š č a n s k i h
veroizpovedih posvečujejo tudi ženske za
duhovnike in škofe, na primer v evangeličanski
in anglikanski Cerkvi, v katoliški in pravoslavni
Cerkvi jih ne, je podoba pastirja neobičajna.
Zakaj je tako? Obstaja svetopisemski in
vsakodnevni razlog.
Sveto pismo govori o Jezusu in o Bogu (ki je praviloma mišljen kot moški)
kot o pastirju. Od tod pričakovanje moškega pastirja. Pričakovanje, ki ga
podpira vsakodnevna izkušnja: v preteklosti tako in tako , pa tudi v sedanjosti
so pastirji večinoma moški. Imamo trdno uveljavljen vzorec. Preozko
razmišljamo: Oseba, ki v življenju najbolj izžareva, kar pastir je: skrb, varstvo,
hrana, nega, skratka oseba, ki daje svoje življenje, je pastirica: mati. Ni narobe,
če pri Bogu vidimo njegovo materinsko stran. Pri čemer lastnosti
pastirja/pastirice - naklonjenost, sočutje, ljubezen, energija, požrtvovalnost in
kar je še takih pastirskih lastnosti - niso vezani na spol.

