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SVETE MAŠE

7. VELIKONOČNA NEDELJA - 29. maj 2022
Nedelja sredstev družbenega obveščanja ;
Maksim Emonski, škof
Ob 8.00: + starši Franc in Jožefa Jager
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 30. 5. 2022
Kancijan in drugi oglejski mučenci
Ob 18.30: + Ivanka Perme, ob rojstnem dnevu
Torek: 31. 5. 2022
Obiskanje Device Marije - sklep šmarnic
Ob 18.30: + Irena Jager, ob rojstnem dnevu
Sreda: 1. junij 2022
Justin, mučenec - začetek vrtnic
Ob 7.00: po namenu Vinkota Cudermana
Četrtek: 2. 6. 2022
Erazem, škof
Ob 18.30: + Stane Podržaj, po namenu družine Berden
Petek: 3. 6. 2022
Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci - prvi petek
Ob 18.30: + Stane Podržaj, po namenu Lojzeta Okorna z družino
Sobota: 4. 6. 2022
Frančišek Caracciolo, redovni ustanovitelj - prva sobota
Ob 18.30: + Marija Okorn, ob r. d., p. n. vnukov Maje in Petra z družinami
BINKOŠTI - 5. junij 2022
Bonifacij, mučenec
Ob 8.00: za pokojne Jager in Grmek
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

“Pravični Oče, svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal
in ti so spoznali, da si me ti poslal” (Jn 17,20-26)
Ne spoznati lahko dobi
mnogo oblik. Muzejsko
občudovanje je ena takih.
Kajti Bog ni Bog muzeja,
ampak Bog sredi življenja.
Morda pa se oba opazovalca
vseeno sprašujeta: Kaj ima
ta Jezus, učlovečeni Bog,
opraviti z menoj, z mojim
življenjem? Eno vprašanje,
ki si ga ljudje postavljajo že
dva tisoč let. Vprašanje, na katero je vredno vsak dan na novo poiskati
odgovor in ga poskušati živeti.
Kdo je zame Jezus? Odgovor najdem v Božji
besedi. Kako naj živim? Odgovor najdem v Božji
besedi. Sveto pismo je izhodiščna točka mojega
mišljenja in ravnanja, mojega življenja. V Božji
besedi najdem vsakršno tolažbo, spodbudo,
usmeritev, umiritev, vsakršen navdih najdem v
Božji besedi.
“Kraj, kjer stojiš, je sveta zemlja” (2 Mz 3,5), reče
Bog Mojzesu iz gorečega grma. In on si sezuje sandale
z nog in pade na kolena. Bog mu pove svoje ime: “JAZ
SEM, KI SEM”. V Jezusu se je Bog na novo razodel in
svoje ime vpisal v Srce: Jezus je ljubezen, in ko
ljubimo, stopimo na sveti kraj in smo pri njem.

Danes popoldne bo na Rakovniku osrednja slovesnost
praznovanja Marije, Pomočnice kristjanov . Ob 15. uri bo sveta
maša in nato procesija s kipom Marije Pomočnice. Slavje bo
vodil murskosoboški škof g. Peter Štumf, ki bo blagoslovil
prenovljeno cesto in trg pred cerkvijo. Praznovanje se bo
sklenilo z evharističnim blagoslovom v cerkvi.
Častilci Marije Pomočnice, lepo vabljeni!
V sredo, 1. junija, začnemo pobožnost v čast Jezusovemu Srcu
ali vrtnice. Pri maši bomo po evangeliju vsak dan brali
razmišljanja iz knjižice, ki jo je napisal pater dr. Anton Nadrah iz
cistercijanskega samostana v Stični. Naslov letošnji vrtnic je:
Človek, ki išče Kristusa.
V četrtek pred prvim petkom ob 17.30 lepo vabljeni k molitveni uri za nove
duhovne poklice.
Na prvi petek dopoldne bom obiskal naše bolnike na njihovih domovih,
drugi pa vabljeni k večerni maši, da skupno počastimo Jezusovo Srce in mu
znova posvetimo svoje življenje.
Prva sobota nas spomni na posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu
in na molitev za svetost duhovnikov, v mesecu juniju še posebej za
novomašnike in nove diakone.
Prihodnjo nedeljo obhajamo Binkošti , dan, na katerega
so apostoli prejeli Svetega Duha in z njim pogum, da so
šli in oznanjali Kristusov evangelij odrešenja vsemu
stvarstvu. Z Binkoštmi se zaključi velikonočni čas. V
Svetem Duhu je nebeški Kristus še bolj navzoč na zemlji,
saj ga več ne omejuje čas in prostor. Tako je sredi našega bogoslužja, naših
molitev in našega življenja, da ima vse smisel in upanje.
Na to nedeljo bo ofer pri obeh mašah za obnovo zvonika, za
novo avtomatizacijo zvonjenja in za novi 4. zvon, ki bo
narejen v Insbrucku; težak bo okrog 120 kg in uglašen z
zveni ostalih treh zvonov; posvečen bo sv. Janezu Bosku;
blagoslovil ga bo naš inšpektor g. Marko Košnik na
jesenskem žegnanju sv. Simona in Juda Tadeja. Drugi trije zvonovi bodo svoje
poslanstvo opravljali že od septembra naprej, tako so obljubili mojstri. Zaradi
četrtega zvona bo račun sicer za par tisočakov višji, ampak če se zanj ne bi
odločili zdaj, ko bo vse narejeno v enem, kdaj potem; četrti zvon je potreben
za glasovno ubranost, trdijo mojstri. In zakaj jim ne bi verjeli. To bomo
preizkusili ob radostnih dogodkih, ko bodo pozvanjali k veselju, in ob žalostnih
dogodkih, ko bodo pozvanjali k sočutju in molitvi. Česa pa si naše srce v teh
naših nemirnih časih ne želi bolj kot miru in skladnosti! Tako vam smem
zagotovoti, dragi in spoštovani farani, da se vam bo vsak evro, ki ste in še ga
boste naložili v zvonove, bogato obrestoval. Bog daj!

Tovarna našega srca lahko zaprosi za
stečaj? Zakaj? Če nam uspe vse skrbi
preložiti na Jezusa.
“Vso svojo skrb preložite nanj, saj on
skrbi za vas” (1 Pt 5,7)

igra v Cervi veliko vlogo. To spoznamo že po tem, da v večini cerkva vedno
gori veliko sveč. Tudi v naši cerkvi iammo radi sveče. Zakaj je tako? Ker je Jezus
sam rekel o sebi, da je LUČ SVETA. Ker s svojo besedo in svojim ravnanjem
prinaša luč v temo - v prenesenem pomenu: tolažbo, ko žalujemo; pogum, ko
nas je strah; spravo, ko smo skregani. In veliko več. Tam, kjer mi mislimo, da
je temno, naenkrat postane svetlo.
Jezus je o nas kristjanih dejal, da smo luč sveta, če kakor On tolažimo,
opogumljamo, iščemo spravo, ljubimo. Luč pa je tudi simbol za Svetega Duha
in sicer v obliki ognja. O tem pripoveduje binkoštni dogodek, kakor lahko
beremo v Apostolskih delih: Po vnebohodu so bili apostoli žalostni in boječi.
Na Binkošti so potem prejeli Svetega Duha v obliki ognjenih jezikov. In postali
so pogumni tako, da so polni veselja pripovedali o Jezusu. Tako se je začela
Cerkev.
Zaradi tega obhajamo na Binkošti
tudi rojstni dan Cerkve, in svečke na
sliki so lahko tudi svečke Cerkvi za
rojstni dan. Najlepše je, če tudi mi
vedno znova prejmemo Svetega
Duha. Ne kot ogenj, vendar nas lahko
ogreje polnost veselja, ki nas napolni,
ko prejmemo Svetega Duha.
Kjer je temno, v nas, v Cervi in v tem svetu, hrepenimo po luči. Kjer je vse
otrdelo v sovraštvu in mrazu, hrepenimo po ljubezni in toplini. Potrebujemo
Božjega Duha v nas samih, v Cerkvi, v našem svetu. Potrebujemo Binkošti.
Zaradi tega Cerkev v tem tednu obhaja binkoštno
devetdnevnico. Po vzoru apostolov in Marije vztrajamo v
molitvi za moč z višave, da Oče po Jezusovi obljubi pošlje
Svetega Duha. Ne moremo ga videti, okusiti ali slišati; toda
občutili ga bomo, če mu zaupamo: Bog je tu!

