GODOVI

PRAZNIKI

SVETE MAŠE

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
Ponedeljek: 27. 6. 2022
Ema (Hema) Krška, kneginja
Ob 18.30: + starša Marija in Ladislav Modic
Torek: 28. 6. 2022
Irenej (Hotimir) Lyonski, škof, mučenec
Ob 18.30: + Marija Dolinšek, po namenu družine Martinc iz Jagrove
Sreda: 29. 6. 2022
Peter in Pavel, apostola
Ob 10.00: + Alojzij Levstek, po namenu Ane Zupanc z družino
Ob 18.30: + Peter Goli, ob godu
Četrtek: 30. 6. 2022
Prvi mučenci rimske Cerkve - sklep pobožnosti vrtnic
Ob 18.30: + Ivan Ahčin, obletna
Petek: 1. julij 2022
Estera, svetopisemska žena - prvi petek
Ob 18.30: za zdravje otrok in vnukov
Sobota: 2. 7. 2022
Janez Frančišek Regis, duhovnik - prva sobota
Ob 18.30: + Milena Groznik, obletna, p.n. moža Petra in + starši Groznik iz Rudnika

14. NEDELJA MED LETOM - Nedelja Slovencev po svetu - 3. julij 2022
Tomaž, apsotol
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Judita Petelin, po namenu Andreje
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

“Hôdi za menoj! Ne oziraj se nazaj!”
Če nihče več ne položi roke na plug, potem ni novih
brazd, kamor bi sejali Božjo besedo. Če nihče ne položi
roke na plug, ostane neobdelano tam, kjer bi lahko
raslo Božje kraljestvo. Pri tem pa sploh ni težko
položiti roke na plug. V župnijski skupnosti na primer.
So trenutki, ko mislimo, da se od nas zahteva nekaj posebnega. Tako je
doživel Elizej (1 Kr 19,16b.19-21). Hitro se je poslovil od domačih in sprejel
svojo nalogo. Kako bi se odzvali mi?
Pavel (Gal 5,1.13-18) želi, da Galačani ostanejo trdni v veri. Potem imajo
veliko svobodo, pa tudi dolžnost ljubezni do Boga, soljudi, samega sebe in
stvarstva. V vsakdanjem življenju pa lahko vera, svoboda in zapoevd
ljubezni vodijo do sporov med verniki in v njihovi notranjosti. Ko pride do
sporov: V kakšnem duhu se odločamo?
Nihče od nas ne mora biti Kristus. Hoja za Jezusom tega ne pomeni.
Ampak da spoznamo in sprejmemo Jezusovega Duha; da ne krenemo z
njegove poti. Hoditi za Jezusom ne pomeni stopati po njegovih stopinjah:
ne moremo ozdravljati bolnikov in obujati mrtvih, tudi z največjo vero ne.
Lahko pa smo v Jezusovem imenu upanje za tiste, ki se bojijo, so bolni ali
blizu smrti. Hoja za Jezusom ne gre po njegovih sledeh, ampak po poteh,
ki so danes nujne.
Jezus se zdi v današnjem evangeliju zelo oster.
Trije ljudje pridejo k njemu in izrazijo svojo željo, da
bi radi hodili za Njim. Vsak s svojim zadržki, za
katere se zdi, da Jezus nima razumevanja. On
namreč vidi svoj konec pred seboj, odloči se iti to pot
in se ne pusti odvrniti od svojega namena. In tako tudi pri tistih, ki hočejo
hoditi za Njim, ne dopušča omahljivosti in polovičarstva. Ravno tako ne
dopušča, da bi se v hoji za Njim sesuli. Zato svetuje, da vnaprej premislimo
o naših razpoložljivih močeh. Polovičen kristjan je popoln nesmisel.

DVA

popolnoma različna moža,

Peter in Pavel, katerih praznik Cerkev
skupno obhaja 29. junija. Kar ju
povezuje, je prisrčna ljubezen do
Kristusa. Oba sta doživela Kristusa toda kako različno! Oba sta se zavzela
za njegovo stvar - v kakšnih različnih
službah, s kakšnimi različnimi in pogumnimi idejami! Skupaj sta nam
vzpodbuda, da Kristusovo ljubezen v vsej različnosti slavimo in živimo.

Svet, v katerem živimo, je od Boga ustvarjen in ljudem
zaupan, da bi ga obdelovali in obvarovali. Takšno je
krščansko prepričanje. Skoraj 2000 let so tudi kristjani
to zlorabljali kot brezplačno vozovnico za izkoriščanje
okolja. V osemdesetih prejšnjega stoletja se je zgodil
velik miselni preobrat. V tako imenovanem “koncilskem
procesu” krščanskih Cerkva je ohranitev stvarstva poleg miru in pravičnosti eden treh
ciljev, kateremu so se Cerkve v Ekumenskem svetu Cerkva skupno zavezale. Varstvo
okolja ima veliko oblik. Dve od teh sta simbolizirani z različnima križema na sliki. Križ iz
bencinskih kant opominja k odpovedi fosilnim gorivom, katerih poraba je odločilno
odgovorna za podnebne spremembe. Poleg odpovedi stopajo nove tehnologije, s katerimi
je človek, obdarjen z ustvarjalnostjo in inteligenco, sposoben z uporabo fotovoltaike
izkoristiti sončno energijo. Zemlja mora biti prijetno prebivališče za prihodnje rodove. Z
odpovedjo in ustvarjalnostjo lahko ohranimo stvarstvo.
Juan Vincente Pérez, domnevno najstarejši zemljan, je 27. maja letos dopolnil 112 let. Vprašali so
ga, v čem je njegova osebna skrivnost dolgega življenja. Odgovoril je: trdo delati, na dopustu se

spočiti, zgodaj hoditi spat, vsak dan izpiti šilce in - ljubiti Boga, vedno ga nositi v srcu.

da bi Slovenija postala država, v kateri bo temeljna
vrednota prava pravičnost in enakost vseh pred
zakonom; v kateri posamezniki ne bodo jemali v roke
pravice in svojevoljno odločali; ki bo otrokom
zagotavljala rast in razvoj v varni skrbi matere in očeta; kjer ne bo
spiskov nezaželenih, ampak bodo za vse odprte možnosti za ustvarjanje
in osebno rast; ki svojih najbolj prodornih ljudi ne bo omejevala, ampak
jih spodbujala; ki jo bodo vodili državniki v najboljšem pomenu besede.

Šilce dopustimo. A ljubiti Boga je čudovito. Saj sploh ni tako težko.
Predstavljajmo si ga kot lepo rožo na vrtu. Za rožo veliko in radi skrbimo.
Negujemo jo z ljubeznijo, zalivamo, otrebimo, zavarujemo pred vročino in
mrazom - in vsako leto znova nas razveseli s svojim sijajem.
Podobno je tudi z Bogom. Mislimo si, da si želi, da ga negujemo. Da kolikor
mogoče pogosto nanj mislimo; da se nad njim veselimo in ga poslušamo. Ne
smemo enostavno tako živeti, kakor da Boga ni. O njem nam tudi ni treba
stalno govoriti, če ga le kakor naš Juan “nosimo v srcu”. Potem nas Bog obdari s svojim sijajem.
Postali bomo bolj mirni, tudi zadovoljni; včasih celo srečni. Domnevno ne bomo postali bolj bogati
ali zdravi, toda notranje manj nemirni. Naša bremena ne bodo takoj lažja, lahko pa bodo znosnejša.

