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17. NEDELJA MED LETOM - Krištofova nedelja - 24. julij 2022
Krištof, mučenec - spomin Marije Pomočnice kristjanov
Svetovni dan starih staršev in ostarelih
Ob 8.00: za zdravje in Božji blagoslov ob godu
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 25. 7. 2022
Jakob Starejši, apostol
Ob 18.30: + starši Jakob in Katarina Berčan
Torek: 26. 7. 2022
Joahim in Ana, starši Device Marije
Ob 18.30: + Dani Zrnec, ob godu
Sreda: 27. 7. 2022
Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda
Ob 7.00: + Vinko Cuderman
Četrtek: 28. 7. 2022
Viktor (Zmago)I., papež
Ob 18.30: + starši Nebec in + teta Joža Nebec, obletna
Petek: 29. 7. 2022
Marta in Marija in Lazar
Ob 18.30: za zdravje
Sobota: 30. 7. 2022
Peter Krizolog, škof, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Franc Habič, obletna in + starši Habič
18. NEDELJA MED LETOM - 31. julij 2022
Ignacij Lojolski, duhovnik, ustanovitelj jezuitov; Helena Švedska, vdova, muč.
Ob 8.00: + sestrica Milenca Dremelj, ob rojstnem dnevu
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

Bodimo tako Marta kot Marija
Današnji evangelij (Lk 10,38-42) noče pristransko hvaliti
Marije in zmanjšati vrednosti Marte. Oboje, akcija in
kontemplacija, delo in molitev, imata svoje mesto. Odločilno
je, da spoznamo, kdaj je kateri del na vrsti. Oboje ob svojem
času. Vsekakor nedelja ne bi smela biti za nas Martin, ampak
Marijin dan!
Kaj je resnično potrebno? Kaj je življenje? Če Jezusovo
grajo gospodinje prav razumemo, potem je pomemben
najprej odnos. Čas, ki ga posvetimo gostu. Počistiti stanovanje, pripraviti hrano in
pijačo, vse to je lepo in dobro, vendar ne odločilno. Bistveno je srečanje z osebo, ki
je zdaj tukaj. Pristno srečanje je srečanje iz oči v oči. Ne potrebuje najprej stvari,
ampak osebo, njeno pozornost, spoštovanje, navzočnost. Ostalo pride kasneje.

Pogovarjajmo se z Bogom
Poleg besed očenaša Jezus nauči učence (Lk 11,1-13) še
dva okvirna pogoja molitve: ko molite, molite z zaupanjem.
Moliti ne pomeni izgovarjati obrazce, ampak se pogovarjati
z Bogom. Morda je vzrok krize molitve prav v tem, da ni
razumljena kot zaupljiv pogovor. Drugi okvirni pogoj Jezus
postavi s svojim življenjem: molitev potrebuje samoto, čas
in tišino. Sam se vedno znova umakne k molitvi na samoten
kraj. Zaupanja se moramo učiti v redni molitvi.
“Prosite in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! Tako
obljublja Jezus, in tako tudi je. Bog ve, česa potrebujem, tudi če tega ne bi povedal.
Vendar se Bog veseli, ko z njim govorim. In zame je dobro, če mu povem svoje
prošnje, predložim svoje skrbi in zahvale. Hvaležnost me spomni na to, da sem
slišan. Hvaležnost utrjuje zaupanje in krepi vztrajnost.

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
Ponedeljek: 18. 7. 2022
Elij iz Koštabone, diakon, mučenec
Ob 18.30: + Viktorija Zupančič, 7. dan po pogrebu
Torek: 19. 7. 2022
Arsenij Veliki, puščavnik
Ob 18.30: + Franc Skubic, obletna
Sreda: 20. 7. 2022
Marjeta Antiohijska, mučenka
Ob 7.00: + Vinko Cuderman
Četrtek: 21. 7. 2022
Lovrenc iz Brindisija, duhovnik, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Martina Bertoncelj, ob rojstnem dnevu
Petek: 22. 7. 2022
Marija Magdalena, spokornica, svetopisemska žena
Ob 18.30: + Marija Kastelic, obletna
Sobota: 23. 7. 2022
Brigita Švedska, redovnica, sozavetnica Evrope
Ob 18.30: + Jože in sin Bojan Omahen, obletna
17. NEDELJA MED LETOM - Krištofova nedelja - 24. julij 2022
Krištof, mučenec - spomin Marije Pomočnice kristjanov
Svetovni dan starih staršev in ostarelih
Ob 8.00: za zdravje in Božji blagoslov ob godu
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane

“Še v starosti rodijo sadove”
je geslo 2. svetovnega dneva starih staršev in ostarelih, ki
ga obhajamo 24. julija 2022, blizu praznika sv. Joahima in
Ane, Jezusovih starih staršev. Papež Frančišek je v svoji
poslanici za ta dan vzel to geslo iz Psalma 92 (v.15), in z njim
želel poudariti, da so stari starši in ostareli vrednota in dar,
tako za družino in družbo kot za cerkvene skupnosti.
Geslo prav tako vabi, da bi ponovno premislili in
ovrednotili stare starše in ostarele, ki so prepogosto odrinjeni na rob družin, civilnih
in cerkvenih skupnosti. Njihove življenjske izkušnje in vera lahko prispevajo k
izgradnji družb, ki se bodo zavedale svojih korenin in bodo sposobne sanjati o bolj
solidarni prihodnosti. Hkrati smo povabljeni, da bi prisluhnili modrosti let, kar je še
posebej pomenljivo v kontekstu sinodalne poti, na katero je stopila vesoljna Cerkev.
Nekateri sadovi starosti: varovati svet; sreča je kruh, ki ga jemo skupaj;
revolucija nežnosti; prošnja in zahvalna molitev kot pomoč vnukom.

Citius, altius, fortius
S temi latinskimi besedami, ki v slovenskem prevodu pomenijo
“hitreje, višje, močneje”, je franconski dominikanec in direktor
internata Henri Didon leta 1891 odprl prvi šolski športni festival v
Arcueil pri Parizu. Svoje učence je hotel s športom pripraviti za
življenje in jih spodbuditi, da svoje sposobnosti razvijejo do skrajnih
meja. Eden od organizatorjev takratnega tekmovanja je bil Baron
Pierre de Coubertin, ki je po navdihu tega gesla pozneje ustanovil
moderne olimpijske igre.
“Hitreje, višje, močneje” - to so tudi cilji športnikov in športnic, ki se v teh tednih borijo za
medalje na svetovnem prvenstvu v atletiki v Eugenu v ameriški zvezni državi Oregon.
Apostol Pavel je bil domnevno velik ljubitelj športa. V svojih pismih večkrat govori o športnih
tekmovanjih in jih primerja s krščansko življenjsko prakso: “Mar ne veste, da tisti, ki v tekališču
tečejo, sicer vsi tečejo, le eden pa prejme nagrado? Tako tecite, da jo dosežete” ( 1 Kor 9,24). Da
so tudi za verske atlete trdna pravila igre, pojasni Timoteju: “Pa tudi če kdo tekmuje, ne prejme
venca, če ni tekmoval po pravilih” (2 Tim 2,5). In Hebrejcem priporoča potrpežljivost in kondicijo
za oblikovanje življenja v Kristusovem duhu: “Vztrajno tecimo v tekmi, ki nas čaka” (Heb 12,1).
V pismu Rimljanom Pavel razvija, v športnem jeziku rečeno, program treninga za “življenjski
tek” kristjana. Pri tem postavi Didonovo načelo na glavo. Namesto “hitreje, višje, močneje” se
njegov cilj treninga glasi: “počasneje, globlje, bližje”. Vabi k počitku (5,32), ponižnosti (12,16) in
premagovanju razdalje. (12,13). Preberite in v tem duhu trenirajte - kristjana!

