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SVETE MAŠE

15. NEDELJA MED LETOM - 10. julij 2022
Amalija (Alma), redovnica
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: za vse pokojne iz družine Nebec in Ogrinc
Ponedeljek: 11. 7. 2022
Benedikt, opat, zavetnik Evrope
Ob 18.30: za pokojne Zrimškove iz Orel
Torek: 12. 7. 2022
Mohor, škof in Fortunat, diakon, mučenca
Ob 18.30: + Štefan Majnič, 7. dan pogreba
Sreda: 13. 7. 2022
Henrik (Hinko) II., cesar
Ob 7.00: + Mirko
Četrtek: 14. 7. 2022
Kamil de Lellis, duhovnik, redovni ustanovitelj
Ob 18.30: + Golobovi in + Gabrijela Benko
Petek: 15. 7. 2022
Bonaventura, škof, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Marija Slanc, obletna
Sobota: 16. 7. 2022
Karmelska Mati Božja; Karmen
Ob 18.30: + Andrej Omejc, obletna
16. NEDELJA MED LETOM - 17. julij 2022
Aleš, spokornik
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Tadeja Zupančič, ob rojstnem dnevu
Izdal: Župnijski urad Ljubljana Rudnik Odgovarja: Lojze Zupan, župnik
Tel.: 01/420 21 36; GSM: 041/515 030; Splet: www.zupnijarudnik.si
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SOČUTJE
Sočutje je čudovita človekova lastnost, pa tudi žival ga
zna na svojski način pokazati. Najmočneje deluje napram
tistim, ljudem ali stvarem, ki so nam blizu. Tako starši
občutijo veliko bolečino, če si eden njihovih otrok zlomi
roko, manjšo bolečino, če se to zgodi daljnjemu sorodniku.
Danes se to da celo znanstveno dokazati. Kadar opazujemo
bolečino drugih, se v naših možganih sproži enako
področje, ki je odgovorno za lastno bolečino. Tako da njihovo bolečino občutimo
domala kakor lastno. Je Jezus to vedel, ko je rekel: “Ljubi svojega bližnjega kakor
samega sebe”!? Podobno velja tudi za veselje. Je nalezljivo kakor strah ali jeza.
Sočuten človek je simpatičen. Lahko mu zaupamo. Sočutje je osnova vseh
odnosov. Brez sočutja ne bi bilo družin ne zakoncev ne prijateljev.
S sočutjem je povezana še druga čudovita lastnost ali sposobnost vživljanja, ki
je zelo potrebna za razumevanje drug drugega.
Sočutje in razumevanje nas povezujeta z drugimi, hkrati pa sta osnova za
usmiljenje, ki nam ga želi približati Jezus s priliko o usmiljenem Samarijanu (Lk
10,25-37). Za Jezusa je vsak človek, ki je v stiski, tudi žival ali druga živa stvar,
potrebna pomoči ali pozornosti, naš bližnji. Tudi tujec, tudi sovražnik. Tudi reč.
Sočutje pa lahko naleti na blokade. To so prezir, pohlep, ki vodi do neobrzdanega
izkoriščanja ljudi in naravnih virov; pohlep po spolnem zadovoljevanju vodi do
brezčutnega usužnjevanja; pohlep po ugledu ne upošteva konkurentov in izziva
nasprotnike; jeza, strah, predsodki vodijo do prezira pravic in svobode drugačnih
po veri, narodnosti, prepričanju.
Seznam takšnih problemov v našem skupnem življenju je neskončen. Kako
pomembno je torej, da gojimo sočutje in razumevanje, da ga vzpostavimo tam, kjer
se je izgubilo. In postanemo usmiljeni. Od tega je odvisna prihodnost človeka
vrednega in uspešnega osebnega in skupnega življenja.

VARIACIJE NA TEMO:
USMILJENI SAMARIJAN

11. julij: SV. BENEDIKT, zavetnik Evrope
Papež Pavel VI. je 24. oktobra 1964 sv. Benedikta razglasil
za prvega zavetnika Evrope, ker je s svojimi redovniki “s
križem, knjigo in plugom prinesel krščanski napredek narodom,
razkropljenim od Sredozemskega morja do Skandinavije, od
Irske do prostranih nižin Poljske”.
Ob 1500 letnici njegovega rojstva leta 1980 je prvi slovanski papež, poljak Janez Pavel
II, dejal, da je bila Evropa na novo rojena ob propadu velikega rimskega imperija. “Ko se
je porajala na njegovih kulturnih temeljih, je po zaslugi benediktinskega duha iz tistega
izročila povzela in v dediščino evropske in vesoljne kulture utelesila vse tisto, kar bi se
sicer izgubilo.” Redovna pravila, ki jih je sestavil sv. Benedikt in jih imenujejo “evangelij,
presejan v resnično življenje”, je mogoče povzeti v treh besedah: “Moli in delaj!” Skladno
povezovanje dela in molitve je ideal krščanskega prizadevanja za popolnost ali
izpolnjevanje Božje volje.
12. julij: SVETI MOHOR, zavetnik -----------------“... glejte, ena luč Slovencem gor gre. Vidim majhno,
pa prebrisano trumico mladih učenikov, ki so se zbrali ...”
Tako je mladi duhovnik Anton Martin Slomšek (1800-1862) spodbujal slovenske
bogoslovce že dobrih 20 let, preden sta njegova prijatelja kaplan Andrej Einspieler in
slavist Anton Janežič skupaj s somišljeniki 27. julija 1851 v Celovcu javno naznanila
ustanovitev Družtva, ktero bode dobre bukve za Slovence izdajalo in jih med njimi
razširjalo” (še danes). Za zavetnika so si izbrali oglejskega sv. Mohorja, ki so ga takrat
častili po vsem slovenskem ozemlju kot najstarejšo pričo krščanstva na naših tleh.
Mohorjeva gradi slovensko nacionalno identiteto na širokem področju kulture in
znanosti, pri čemer se odpira najširšemu krogu ne glede na generacijsko, nazorsko in
politično različnost.

Neskončnost je naslov romana, ki ga je leta 2020 izdal irski pisatelj
Colum McCann. Roman navdihuje prijateljstvo iz resničnega življenja med
dvema očetoma narodov, ki sta zgodovinsko močno razdeljena: Rami
Elhanan, Izraelec, in Bassam Aramin, Palestinec. Združuje ju žalost po
izgubi njunih hčerk: 13 letne Smadar, ki jo je ubil palestinski samomorilski napadalec, in 10 letne
Abir, ki jo je ustrelil izraelski vojak. Žalujoča očeta sta postala člana skupno ustanovljene
izraelsko-palestinske skupine družin Krog staršev, ki so v teku še vedno trajajočega spora izgubile
svoje otroke ali bližnje sorodnike. Rami in Bassam sta posvetila svoje življenje delu sprave ter za
pravično in mirno rešitev mednarodnega spora. Dva očeta z nasprotnih strani spora v Sveti deželi
sta združena v žalovanju in želji po miru.

Veš, kaj mi manjka?
Rabin Mosche Löb je pripovedoval: Kako naj ljubim ljudi, sem se naučil od nekega kmeta.
Skupaj z drugim kmetom je sedel v točilnici in pil. Dolgo je bil tiho kot vsi drugi, potem pa je vino
vzgibalo njegovo srce, da se je nagnil k svojemu sosedu: “Povej mi, me imaš rad ali me nimaš rad?”
Oni je odvrnil: “Zelo te imam rad.” Zopet je rekel: “Praviš: Rad te imam, in vendar ne veš, kaj mi
manjka. Če bi me v resnici imel rad, bi to vedel”. Drugi ni zmogel odgovoriti niti besede, in tudi
kmet, ki je spraševal, je molčal kakor prej. Jaz pa sem razumel: To je ljubezen do ljudi, da zaznaš
njihove potrebe in nosiš njihovo trpljenje.

Povzpeti se še više kot v nebo
Občestvo ni moglo razumeti, zakaj njihov rabin vsak teden zvečer pred soboto izgine. Sumili
so, da se na skrivaj srečuje z Vsemogočnim, zato so naročili enemu svojih članov, naj mu sledi.
Mož pa je videl tole: rabin se je preoblekel v kmeta in obiskoval paralizirano nejudovsko
žensko v njeni koči, pospravljal sobo in ji pripravil kosilo za soboto.
Ko se je ogleduh vrnil, je občestvo vprašalo: “Kam je šel rabin? Ali se je dvignil v nebo?”
“Ne,” je odvrnil mož, “povzpel se je še više.”

“Bil sem prepričan, da boš prišel”
“Moj prijatelj se ni vrnil z bojišča, gospod. Prosim za dovoljenje, da ga grem iskat.”
“Dovoljenje odbito,” je rekel oficir. “Nočem, da tvegaš svoje življenje za moža, ki je verjetno
mrtev.”
Vojak je kljub temu šel in se čez eno uro vrnil smrtno ranjen, s truplom mrtvega prijatelja.
Oficir je bil besen: “Rekel sem ti, da je mrtev. Sedaj sem izgubil vaju oba. Povej mi, ali je bilo

vredno iti tja, da prineseš truplo?”
Umirajoči mož je odvrnil: “Da, bilo je vredno, gospod. Ko sem prišel k njemu, je bil še živ. In
rekel mi je: ´Jack, vedel sem, da boš prišel´.”

