GODOVI

PRAZNIKI

SVETE MAŠE

BINKOŠTI - 5. junij 2022
Bonifacij, mučenec
Ob 8.00: za pokojne Jager in Grmek
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 6. 6. 2022
Marija Mati Cerkve - binkoštni ponedeljek
Ob 18.30: ob 50. letnici življenja za zdravje, Božje varstvo in blagoslov v družini
Torek: 7. 6. 2022
Prvi mučenci tržaške Cerkve
Ob 18.30: + Rudi Istenič, ob rojstnem dnevu
Sreda: 8. 6. 2022
Medard, škof; Dan Primoža Trubarja, državni praznik
Ob 18.30: + Jože Štrubelj, ob rojstnem dnevu
Četrtek: 9. 6. 2022
Primož in Felicijan, mučenca
Ob 18.30: + Franc Zupan in pokojni starši
Petek: 10. 6. 2022
Bogumil Poljski, škof
Ob 18.30: + Bojan Vintar, ob 30. dnevu po pogrebu
Sobota: 11. 6. 2022
Barnaba, apostol
Ob 18.30: + Mihaela Mlakar in + starši Mlakar
NEDELJA SVETE TROJICE - 12. junij 2022
Eskil, mučenec
Ob 8.00: za pokojne Marinčkove iz Orel
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

“Mir vam bodi!
Prejmite Svetega Duha“
Zdi se, da sta mir in Duh brata, in sicer Božji mir in Božji Duh.
Obljubljena sta v čisto posebnih okoliščinah - ali vsaj tako zaznavna in
sprejeta. Apostoli se zberejo po dveh dneh Jezusovega javnega uboja.
Zvečer tistega dne, na katerega naj bi žene videle vstalega Gospoda.
Vznemirljivo, in kar so žene pripovedovale,
nepredstavljivo. Apostoli so varno zaklenjeni. Jezus
vstopi skozi zaprta vrata in jim pokaže rane.
Resnično, Gospod je; po ranah se lahko spozna. “Mir
vam bodi!”, jih pozdravi. In v njihovo zmedenost se
počasi vmeša veselje. “Prejmite Svetega Duha!”
Jezus pošlje apostole. Spregovori jim o odpuščanju
in pripravljenosti odpuščati grehe (Jn 20,19-23). Po
tem scenariju ranjeni in vstali Jezus prinese svoj mir
in svojega Duha. Ne šele, ko vse teče po pravilih, ko
lahko vse razumemo in vsemu sledimo. Ampak Sveti Duh pride, kadar je
srce pripravljeno, da se spravi in se pusti presenetiti. Na današnji
binkoštni praznik si zapomnimo, da Bog tudi v moje, včasih zmedeno in
vznemirljivo življenje, prinaša svoj mir in svojega Duha.
“Katerim grehe odpustite,
so jim odpuščeni”.
Naj bo prijazen priklon ali morda kmalu krepak
stisk roke ali prisrčen objem: Jezus nas
sprejema v svojo službo miru, miru, ki nam ga
daje, da bi ga dajali naprej. Pri bogoslužju in v
vsakdanjem življenju, doma in v svojem okolju.

Kot je bilo že prejšnjo nedeljo oznanjeno, bo sedaj po maši ofer za obnovo
zvonika, za novo avtomatizacijo zvonjenja in za novi 4. zvon , ki bo izdelan v
Insbrucku. Za vaše velikodušno darovanje naj vam Bog bogato poplača.
Znano vam je, da se ob nabavi novih zvonov iščejo botri, ki prispevajo zanje
višji dar. Tako išče botre tudi naš novi zvon. Darovalec 1000. evrov ali več bo
postal boter našega novega zvona, posvečenega sv. Janezu Bosku. Imena
botrov bodo vpisana v župnijsko kroniko. Tudi ostali trije zvonovi, najtežji iz
leta 1862 ter srednji in mali zvon iz leta 1922, imajo svoje botre. O njih pričajo
župnijska Oznanila, ki so jih takratni župniki pisali lastnoročno in se hranijo v
našem župnijskem arhivu.
Jutri je binkoštni ponedeljek in praznik Marije Matere Cerkve . Po večerni
maši bo še zadnje srečanje v tem šolskem letu za člane Žps in ključarje. Lepo
vabljeni k maši in na sejo.
Verouk imamo še v prihodnjem tednu, razen devetega razreda, s katerim
smo že zaključili. Otroci bodo prejeli veroučna spričevala v nedeljo, 12. junija,
po obeh mašah. Tisti, ki še niste vrnili spričevala, storite to čimprej, da se
boste lahko tudi vi veselili veroučnega uspeha.
V soboto, 11. junija, je na Rakovniku ministrantski kviz . Začne se ob 9. uri.
Našim zastopnikom želimo, da bi se veselili prvega mesta in tako bili ponos
naše župnije. Važnejše pa je seveda, da sodelujete, se družite in podpirate v
tej lepi cerkveni službi, ko strežete pri evharistični mizi.

“Ministrstvo za resnico”
Roman Georga Orwella “1984" (prvič izdan 1949) pripoveduje o svetu, kjer
vlada samo še “partija” in neznani “veliki brat”. Ta dva nadzorujeta vsak korak
v življenju in mišljenju ljudi. Junak knjige, Winston, tudi dela za partijo pri
“Ministrstvu za resnico”. Tam preobrača in ponareja svetovno zgodovino
tako, kakor koristi partiji. Ampak globoko v duši je nezadovoljen in skrivoma
piše dnevnik. Razen tega se zaljubi v Julijo, kar je najstrožje prepovedano.
Skupaj želita podreti sistem, vendar sta bila izdana in prijeta.
V svojem dnevniku je Winston tik pred tem še zapisal: “Svoboda je svoboda
reči, da je dva in dva štiri. Če to velja, sledi vse drugo sámo od sebe”.
Toda ob mučenju se potem strinja z “gromozansko močjo” sistema in
priznava, da je dva in dva seveda pet.
Roman pripoveduje o ponarejanju resnice, tako da izumi nov jezik. To je
zdaj “moderni jezik” in pravi: “Vojna je mir” ali “Svoboda je suženjstvo”. V
glavah vseh ljudi je treba resnico tako dolgo obračati, dokler ne verjamejo
lažem in jih imajo za resnico. In v mnogih deželah sveta smo prišli natačno tja,
o čemer pripoveduje roman. V Rusiji se ta knjiga bliskovito prodaja. V Belorusiji
je roman razprodan.

Od časa do časa se za resnico moramo boriti. Vladajoči povsod poskušajo
povzdigniti svoja mnenja in namene kot splošno veljavne resnice, pri katerih
ne sme biti dvoma. To se dogaja tudi s sredstvi nasilja kakor v Rusiji.
Resnica, za katero se borimo, ni naša lastnina. Zanjo se je treba boriti in tudi
sebe postaviti pod vprašaj. K sreči imamo v naši državi svobodo govora in tiska
oziroma ustavno pravico. Lahko si torej ustvarjamo lastna mnenja. Ker nihče
nima resnice. Vsakdo mora sebe in svoje namene preverjati in pustiti preveriti.
Nikakor in nikoli ne mislimo, da resnico posedujemo. Vendar hrepenimo po
njej. In kadar smo negotovi, prosimo Boga za pomoč. Ta 3. vrstica psalma 43
naj nam pomaga v vseh okoliščinah življenja:
“Pošlji svojo luč in svojo resnico, ti naj me vodita”.
Današnji binkošti praznik pa nas spomni na Jezusovo obljubo: “Prosil bom
Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, Duha resnice. ... Ne bom vas zapustil
sirot, prišel bom k vam” (Jn 14,16-18).
V neki romarski kapeli, pripoveduje
zgodba, je visel listek, na katerem je pisalo: Če
si ne želiš sprememb, potem ne prosi za Svetega
Duha. Kajti on ne dela majhnih kozmetičnih
posegov, ampak temeljite spremembe. Tako
pripovedujejo Apostolska dela, ki v 2. poglavju
opisujejo prvi binkoštni dogodek 50 dni po
Veliki noči. Binkošti so bile najprej praznik
žetve, potem pa so postale tudi praznik
obnovitve zaveze. V Jeruzalem so se zgrnili
ljudje “iz vseh narodov pod nebom”. Po Jezusovem vnebohodu so bili apostoli
zbrani, bolj prestrašeni kot navdušeni. Ko je prišel Sveti Duh v viharju in
ognju, jih je premaknil: šli so ven in pripovedovali o življenju, smrti in
vstajenju Jezusa Kristusa, in vsi so jih razumeli
(Apd 2,7-11). Tako se je začela svetovna
zgodovina krščanstva, katere del po 2000 letih
smo tudi mi. “Prejmite Svetega Duha”. Če resno
prejmemo Svetega Duha, v pripravljenosti, da nas
v Jezusovem smislu spremeni, potem se je
spreminjanje že začelo in Sveti Duh lahko deluje.
On nas želi spodbuditi, da gremo po Jezusovih
stopinjah - tudi če so te za nas pre-velike. On nas
bo premaknil in nam navdihnil besede, da bomo
neustrašni pripovedovali o Bogu in o njegovem
Sinu, njegovem življenju, smrti in vstajenju.

