
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

12. NEDELJA MED LETOM - 19. junij 2022
Nazarij, prvi koprski škof
Ob 8.00: + Alojzij Slanc, ob godu

Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 20. 6. 2022
Florentina, devica, opatinja
Ob 18.30: + oče Alojz Zupan, ob godu
Torek: 21. 6. 2022
Alojzij Gonzaga, redovnik
Ob 18.30: + starši Alojz in Marija Slanc
Sreda: 22. 6. 2022
Janez Fisher, škof in Tomaž More, mučenca
Ob 18.30: + Janez Nebec, ob rojstnem dnevu
Četrtek: 23. 6. 2022
Rojstvo Janeza Krstnika
Ob 18.30: + Dragi Nebec, obletna
Petek: 24. 6. 2022
Srce Jezusovo; spomin Marije Pomočnice kristjanov
Ob 18.30: + Igor Zvoljenk, obletna
Sobota: 25. 6. 2022
Marijino brezmadežno Srce; DAN DRŽAVNOSTI, državni praznik
Ob 18.30: + Alojzij in Marija Okorn
13. NEDELJA MED LETOM - 26. junij 2022
Ciril Aleksandrijski, škof, cerkveni učitelj
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane

Ob 10.00: + Marija, Tončka in Jože Vrečar

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

KRIŽANI: A in O vere

“Znamenje križa je v določeni meri strnitev naše vere,
ker nam pove, kako daleč je šla Božja ljubezen do nas; pove
nam, da je na svetu ljubezen, ki je močnejša od smrti,
močnejša od naših slabosti in grehov”.        Papež Benedikt XVI.

Praznik Velike noči in praznik Svete Trojice sta za nami,
praznični čas se umakne vsakdanu. Toda velikonočno upanje
nas sme, naj in mora nositi naprej skozi vsakdanje življenje,
skozi ta (hudi) čas. Tako je bogoslužna barva “zelena” - “Zelena je upanje” - v
prihodnjih tednih, spominjanje upanja, ki nas nosi kot velikonočne ljudi. Dobro da je
vsaka nedelja mala velika noč, ki nas krepi proti vsej pozabljivosti. V prihodnjem
tednu je pred nami rojstvo Janeza Krstnika (prestavljeno na 23. 6.) in praznik
Jezusovega Srca.

Jezusov klic, naj nosim vsak dan svoj križ, je klic v
mojem vsakdanjem življenju. Za koga in za kaj živim?

Zdi se, da Jezus govori (Lk 9,18-24) v nasprotju z
duhom našega časa. Govori o tem, naj sami sebe
izgubimo in ne najdemo. Stroka nasprotno zatrjuje, da se
moramo najti in uresničiti, da bi našli mir. Kako gresta
tukaj Jezus in svet skupaj? Na prvi pogled ne; na drugi
dobro. Jezus noče uničiti našega jaza; hoče, da ga
najdemo. Vendar na drugačen način od tistega, ki nam ga

vsepovsod ponujajo. Jezus pravi: Samega sebe najdeš, če zaradi mene izgubljaš; če
se “zaradi mene” odpoveš sebi. Drugače rečeno: samo Jezusova pot te pripelje
resnično k tebi. Torej pot ljubezni, do ljudi in do vsega stvarstva. 

 “Kakor ON bomo vedno imeli križ; kakor ON bomo vedno preganjani; kakor ON
bomo na videz vedno premagani; kakor ON bomo v resnici vedno zmagovali” (Charles

de Foucauld). To je to: “... kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo rešil”.



 Letos se rojstvo Janeza Krstnika obhaja že v četrtek, 23. junija , ker je v
petek, 24. junija, praznik Srca Jezusovega . 

 V soboto je Marijino brezmadežno Srce . Ta dan praznujemo tudi Dan
državnosti kot državni praznik: izobesimo zastave, resnično ponosno in veselo
praznujemo, kot kristjani za našo državo tudi molimo.

 Več kot polovica spričeval še čaka na svoje lastnike . Pričakovali smo jih
prejšnjo nedeljo. Upajmo, da so šli kam drugod k maši. Potrudite se tudi med
počitnicami najti nekaj časa za Boga; kdo drug vam lahko da boljši počitek in
mir kot ON. To obljublja Jezus in vabi: “Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste
obremenjeni, in jaz vam bom dal, da ste boste spočili”. Odzovite se njegovemu
vabilu vsaj za eno uro v tednu in pojdite k maši, iz hvaležnosti, da vas Bog 24
ur na dan ves teden varuje in daje uživati življenje.

Naši trije zvonovi v novi sijajni obleki nas od ponedeljka zopet
pozvanjajo k maši in molitvi preko dneva iz svojega mesta v
zvoniku. Veselimo se jih, saj je brez njih vladala prav mučna tišina.
Zopet povabljeni k botrstvu in darovanju. Bog plačaj!

ROJSTVO - JANEZA KRSTNIKA

Janezovo rojstvo je izziv tudi za nas, da
razmišljamo o svoji lastni družini, o našem poslanstvu
na svetu in o naših otrocih, ki so pomembni za družine.
Veseliti bi se morali rojstva vsakega otroka, se pravi,
sprejeti ga. Otrok je Božji dar za starše in za ves svet.
Sprejeti otroka je eden glavnih ciljev zakona in družine.
To služi življenju in je vzvišena naloga vsake družine.
Izvirna naloga družine je življenje prebuditi, varovati in razvijati. Vsi moramo biti hvaležni
za dar življenja, v prvi vrsti Bogu in potem našim dragim staršem, da so nas sprejeli kot
Božji dar. 

“Kaj neki bo ta otrok?” (Lk 1,66).
Dobro, če si starši postavijo to vprašanje: Kaj bo iz naših otrok? Kakšno prihodnost

bodo imeli? Če opazujemo življenje družin, vidimo, da mnogi starši mislijo le na materialno
prihodnost otrok. Skrbijo za to, da bo otrokom dobro, da dobijo dobro šolsko izobrazbo in
enkrat dobro plačano službo. Žal pa manj strašev misli na to, da bi njihovi otroci zrasli tudi
v dobre kristjane.

“Otrok pa je rastel in se krepil v duhu. In živel je v samoti do dne, ko je nastopil
pred Izraelom” (Lk 1,80).

V sodelovanju z Bogom so Janezu Krstniku njegovi starši dali vse, da je postal prerok.
To je torej tema vzgoje.

Vzgojni proces je odvisen tudi od posredovanja vrednot. Razlikujemo tri različne
vrednote: materialne, kulturne in duhovne.  Materialne potrebujemo za razvoj telesnega

življenja. Kulturna nam pomagajo postati človek in duhovne vrednote nas oblikujejo kot
kristjane. Krščanske vrednote so verske in duhovne vrednote.To so vse Božji darovi, ki
nam jih podarja v ljubezni in nam jih je pridobil Jezus s svojim odrešenjskim delom. Sem
spadajo vera, zakramenti, kreposti, molitev, pričevanje krščanskega življenja. Brez teh
vrednot je življenje prazno in se napolnjuje s pseudovrednotami. Krščanska vzgoja pomeni
posredovati Boga kot središče življenja. Starši, ki otrokom podarijo življenje in zanje
skrbijo, so s krščansko vzgojo podaljšana roka nebeškega Očeta. Krščanski starši s tem
posredujejo Kristusa v njegovi mesijanski ljubezni. Svoje otroke dajo krstiti, vzgajajo jih v
veri in se trudijo za njihovo odrešenje. So tudi sodelavci Svetega Duha. Z njegovim
vplivom in njegovo podporo so starši prve priče vere in Božje ljubezni. Za dobro vzgojo je
zgled staršev najučinkovitejši. Otroci delajo vedno tako, kakor vidijo pri starših. Vse to
vpliva na celotno osebnost otroka in oblikuje njegovo obnašanje.

Naša naloga je torej, da otrokom dajemo dober zgled. Naravna ljubezen staršev do
otrok je nujna za nadnaravno ljubezen do Boga. Zato vzgajajmo “z razumom, vero in
ljubeznijo” (Don Janez Bosko).

RAZODETJE LJUBEZNI

O dobrem človeku rečemo: “Ima srce”. Seveda ne
mislimo srca kot središčnega telesnega organa,
ampak njegovo dobroto in darovanje samaga sebe.
Srce tukaj pomeni sedež vseh njegovih duševnih in
duhovnih moči. Tudi Sveto pismo simbolno označuje
srce, ko govori o obrezi srca (Rim 2,29) ali o
trdosrčnosti (Mr 10,5). Zapoved ljubezni zahteva ljubezen “iz vsega srca” (Mt 22,37). Jezus opiše
samega sebe, da je “krotak in iz srca ponižen” (Mt11,29). Zato ni čudno, da je sv. Marjeta Alacoque
prejela sporočilo iz Jezusovega Srca. Tako poroča, prvič, da ji je pokazal svoje božansko Srce in
v njem razodel neizrekljive čudeže svoje ljubezni, ki so priganjali k neizmerni ljubezni do ljudi. Gre
torej za Gospodovo zastonjsko, darujočo se ljubezen. In drugič, o spravi za grehe ljudi. Tukaj je bilo
njegovo Srce prebodeno. Prebodeno Jezusovo Srce kaže, da je Božja ljubezen vedno odprta za
vakogar, ki ima samo iskrico dobre volje. Na križu je bil greh premagan, na križu je Jezus dovršil
veliko spravno daritev za krivdo ljudi: “Iz njegovega osrčja bodo tekle reke žive vode” (Jn 7,38).

31-LETNICA NAŠE DRŽAVE
SLOVENIJE  - 25. junij


