
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

NEDELJA SVETE TROJICE - 12. junij 2022
Eskil, mučenec
Ob 8.00: za pokojne Marinčkove iz Orel 
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 13. 6. 2022
Anton Padovanski, redovnik, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Mate Belak, obletna
Torek: 14. 6. 2022
Valerij in Rufin, mučenca
Ob 18.30: + Franc Švigelj, obletna
Sreda: 15. 6. 2022
Vid, mučenec
Ob 7.00: + Andrej Zrnec, mljaši, po namenu družine Zajc
Četrtek: 16. 6. 2022
SVETO REŠNJE TELO IN KRI
Ob 10.00: + Zalka, Marija in starši Mencin
Ob 18.30: + Anton Novak, obletna in vsi + Novakovi
Petek: 17. 6. 2022
Albert, tretjerednik
Ob 18.30: + Brigitte Vider Grandovec, ob rojstnem dnevu
Sobota: 18. 6. 2022
Marko in Marcelijan, mučenca
Ob 18.30: + Martin Štrumbelj, obletna in + starši Nardin
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

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

V imenu Očeta
in Sina in Svetega Duha

Začnemo pri Očetu: “V imenu Očeta ...” , in roko
vodimo na čelo. Vse življenje in Božje odrešenjsko
dogajanje skozi zgodovino do danes ima izhodišče
zgoraj: od prve knjige Svetega pisma, se pravi od
stvarjenja dalje do zadnje knjige Nove zaveze -
Razodetja, kjer Janez piše: “Videl sem novo nebo in novo zemljo. ... Videl sem novi
Jeruzalem, ko je prihajal z neba od Boga (21,1-2). Mesto ni bilo zgrajeno od ljudi, od
spodaj. Ne, vse dobro prihaja od zgoraj, od Boga Stvarnika, od Očeta.

Pri drugi kretnji znamenja križa roko vodimo navzdol, in molimo: “... in Sina”. Bog
je v svojem Sinu Jezusu Kristusu stopil dol iz svojega veličastva, tja, kjer je bil
človek čisto spodaj. Sestopil je v globino človečnosti, ko je postal eden izmed nas.
Na tem mestu bi lahko pripovedovali celotno Jezusovo življenjsko zgodbo: rojen v
hlevu, čisto spodaj; kot majhen otrok izkusi usodo begunca; sorodniki ga imajo za
norega; duhovniki ga povezujejo s Hudičem; prijatelj ga izda za denar; končno tega
zločinca ubijejo na križu kot bogokletnika. Ta Jezus je bil resnično čisto spodaj.

V Jezusu je Bog stopil dol, da bi videl, kako se godi njegovim stvaritvam in jih
reševal. In zaradi tega naredimo drugo kretnjo pri znamenju križa navzdol: “... in
Sina. Ne rečemo Odrešenika, ampak Sina. Apostol Pavel zapiše: “Sam Duh pričuje
našemu duhu , da smo Božji otroci” (Rim,8,16).  Zato “... in Sina”, ker nas Jezus
privzame v svoj odnos z Očetom. S tem postanemo deležni Božje narave.

Pri tretji kretnji znamenja križa vodimo roko z ene rame na drugo in molimo: “...
in Svetega Duha”.  Tako zajamemo ves zgornji del telesa. Pomeni, da je vse naše
življenje vključeno v odrešenjsko dogajanje. Ni čudno, da se v izročilu Cerkve prelije
v hvalospev, v hvalospev troedinega Boga, s katerim zaključimo vsako našo molitev:
“Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in
vekomaj”. Amen. In zopet je tukaj ta Amen, kakor pri znamenju križa: “Tako je!”



Sedaj po maši boste veroučenci prejeli veroučna spričevala ,
zato pridite v zakristijo. Starše naprošam, da spričevalo
pogledate, se z otrokom pogovorite o njegovem uspehu,
podpišete in kmalu vrnete, vsaj do začetka novega veroučnega
leta. Tako bodo varno shranjena. Veroučenci devetega razreda
spričevalo ohranijo za spomin.

V četrtek je zapovedan praznik Sv. Rešnjega Telesa in
Krvi, ko pridemo k maši in telovski procesiji. Prva maša
bo ob 10. uri in druga ob 18.30, po njej telovska
procesija. Kot običajno se bomo ustavili pri štirih
oltarjih. Na srečanju Žps smo se dogovorili, da bo prvi
oltar pri mrliški vežici, drugi pri lipi za novim domom,
tretji pred novim domom in četrti pri kapelici ob župnišču. Gotovo se dobro
zavedamo svoje odvisnosti od Boga, od njegovega blagoslova pri zdravju in
delu, kakor tudi za življenje stvarstva, ki nas vse preživlja. Vedno bolj smo
priča tega, kako nam lahko neurje in toča v trenutku prav vse uniči. Predvsem
odrasli morate vedeti, da s svojim pričevanjem vere in hvaležnosti do Boga pri
maši in procesiji odločilno vplivate na vero svojih otrok in mladostnikov.
Prvoobhajanci še posebej vabljeni, da pred Najsvetejši Zakrament natrosite
cvetej in na za način počastite Jezusa pod podobo kruha. Zagotovo pridite tudi
drugi veroučenci k maši in procesiji.

Pred domom so naši trije zvonovi , ki so pripeljani iz
restavratorske delavnice. Danes si jih lahko ogledate, jutri
jih bodo z dvigalom potegnili v zvonik - upajmo, za
naslednjih sto let. So obnovljeni in na novo uglašeni, saj je
mali zvon sto let pel za četrtino tona previsoko in so ga
morali znižati. Zvonovi so uglašeni s četrtim zvonom, ki se

jim bo v zvoniku pridružil enkrat sredi septembra. Tako bodo peli v molovem
motivu. Otožno in veselo, takšno je pač naše življenje.

“Usta resnice” 
To znamenje “Bocca del verita” - “Usta resnice” se nahaja v Rimu. Po neki
legendi naj bi vsakdo, ki položi roko v usta in pri tem ne pove resnice, izgubil
roko. Kristjani takšnega “preizkusa” ne potrebujemo, kajti Jezus nam je
obljubil Duha resnice. On nas uči resnico spoznati in živeti.

“Ker smo opravičeni iz vere, živimo v miru z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu ... in se
ponašamo z upanjem na Božjo slavo. Pa ne samo to, ampak ... Upanje pa ne osramoti, ker je
Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan”                       (Rim 5,1-5).

REŠNJE TELO - 
ALTERNATIVA JAVNOSTI

Jezusov evangelij se oznanja v
našem resničnem svetu; zaradi tega
ga ne smemo zamolčati. Zaradi tega
gremo z Najsvetejšim ven na ceste,
tja, kjer utripa svetno življenje. Vse
prepogosto je to življenje prežeto s
sebičnostjo in hlepenjem po imeti. Z
Evharistijo pokažemo svetu
drugačen red: ljubezen. Na praznik
sv. Rešnjega Telesa in Krvi gremo s
to alternativo v javnost. Na tem drugačnem redu počiva blagoslov, Božji blagoslov - za nas
ljudi, za naša polja, za naše vrtove, sadovnjake, gozdove, za naše hleve, delavnice.

Na žalost je tako: bogati bodo bogatejši, revni
vedno revnejši. Evangelij o nahranitvi množice (Lk
9,11-17) govori o drugačnem modelu: o uspešni
alternativi delitve. Zelo malo za mnoge. Vsi so
prejeli delež Stvarnikovih dobrin, in so se veselili,
ker so bili obdarjeni, ker lahko delijo in podarjajo
naprej. Niso anonimne sile trga tiste, ki urejajo
zadovoljevanje potreb, ampak ljudje z imeni in obrazi, ki pomanjkanje prepoznajo
kot svojo odgovornost za pravično delitev.

Cerkev, ki se da prijeti in igriv pristop k njej
premagata strah pred dotikom in pomagata ravno
otrokom, da se Cerkvi in po Cerkvi približajo tudi veri.
Jezusovo svarilo vsem odraslim: “Kdor ne sprejme
Božjega kraljestva kakor otrok, ne pride vanj”
(Mr10,15).

Vraščanje v vero potrebuje spremljevalce. Starše,
duhovnike, katehiste, animatorje, botre, župljane. Gre
za proces, od katerega imajo vsi deležniki korist: vero
boljše razumejo; gradijo odnos z Bogom ali ga na novo
vzpostavijo; vadijo se v tem, da bi tisto, kar verujejo,
tudi živeli. Prisrčna hvala vsem soudeleženim:
otrokom, mladim, odraslim. Tako vera v naši župniji,
hvala Bogu, ostaja živa. Blagoslovljene počitnice!


