
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

20. NEDELJA MED LETOM - 14. avgust 2022
Maksimiljan Kolbe, minoritski duhovnik, mučenec
Ob 8.00: + Angela in Janez Zupančič in vsi pokojni iz družine Zupančič 
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 15. 8. 2022
MARIJINO VNEBOVZETJE - veliki šmaren; državni praznik
Ob 8.00: + starši, bratje in sestre Berčan
Ob 10.00: + župnik Mirko Žerjav
Torek: 16. 8. 2022
Rok, romar, spokornik
Ob 18.30: + Alojzij Levstek, po namenu Slavka Zupana z družino
Sreda: 17. 8. 2022
Evzebij, papež, mučenec; dan združitve Prekmurja z matičnim narodom
Ob 7.00: za zdravje otrok in vnukov
Četrtek: 18. 8. 2022
Helena (Alenka), cesarica
Ob 18.30: + Viktorija Zupančič, ob rojstnem dnevu,
                   po namenu Toma in Ivanke Istenič
Petek: 19. 8. 2022
Janez Eudes, duhovnik
Ob 18.30: + Mihael Frkal, obletna
Sobota: 20. 8. 2022
Bernard, opat, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Jožefa Jager, obletna
21. NEDELJA MED LETOM - 21. avgust 2022
Pij X., papež
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Anton in Martina Bajuk

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

JEZUS JE GOREL OD LJUBEZNI

“Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kako
želim, da bi se že razplamtel! (Lk 12,49-53). Jezus
je gorel od ljubezni. Drugače ni mogoče razumeti
njegovega neutrudnega zdravljenja, poti na križ,
pripravljenosti na trpljenje in smrt. Evangelij,
veselo oznanilo, je ognjeno oznanilo, ki ga Jezus
vrže na zemljo. Razumljivo, da si želi, da bi ta ogenj gorel: v nas. Gorel od ljubezni.
Od ljubezni, ki lahko povzroči prepire, a jih bo tudi premagala.

“Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kako želim, da bi se že razplamtel! 
Kako grozno! Ta reakcija na evangelij o ognju, prepiru, razdeljenosti ni tako redka.
Te Jezusove besede nasprotujejo duhu, ki se je vgnezdil v mnoge krščanske
skupnosti: Ne prepira! Kaj pa bodo ljudje rekli, bi lahko dodali. Res, kaj bi si lahko
mislili ob pogledu na našo župnijsko skupnost? Da morda v njej ni več ognja, ampak
kvečjemu tleči stenj, nežni vetrič ... Evangelij zrcali položaj prvih kristjanov. Na
začetku krščanstva je vera dejansko razklala družine in prijatelje. Preveč novo,
preveč nezaslišano je bilo Jezusovo oznanilo. Prepir in razkol seveda nista
zaželena, vendar se jima na račun oznanila ne moremo in ne smemo izogniti. Kajti
veliko bolj važna sta in mirotvorna kakor umetna harmonija. Ker ta harmonija
zaduši vsak ogenj in je na koncu nekoč radikalno Jezusovo oznanilo tako obrabljeno
in vsebinsko prazno, da se o njem ne splača več prepirati.

Ali sem torej mlačen Jezusov sledilec ali pa ognjevit njegov sodelavec pri
širjenju Božjega kraljestva po svojih zmožnostih? Hoja za Jezusom nas lahko vodi
v prepire in razklanost, z vrednotami družbe in celo z našimi najbližjimi in
najdražjimi. Tudi v konflikte v naši lastni notranjosti. Toda vemo, da bo Bog sam vse
dovršil. Ne delajmo lenih kompromisov. Ne izbirajmo lažjih poti. Ne bodimo ponižni
pred nadutimi. Krst z ognjem se ne bojmo, saj vendar vemo, komu služimo - in kaj
od življenja pričakujemo.



 Jutri je zapovedani praznik Marijinega vnebovzetja ali Veliki šmaren, ki je
tudi državni praznik. Maši sta po nedeljskem sporedu: ob 8. in 10. uri. Na ta
praznik bomo zopet obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji. Pred 31 
leti smo bili prepričani, da nam je prav Marija pomagala do osamosvojitve in
jo obranilti v vojni za Slovenijo. Zdaj ob 31-letnici naše države Slovenije se ji
zahvalimo, da smo pod njenim materinskim varstvom uspeli obstati. Z
otroškim zaupanjem ji izročimo sebe in ves naš narod. Molimo:

Presveta Devica Marija!

Ti si Jezusova mati: ti si ga pod srcem nosila,
ga rodila in z njim pod križem trpela.
Ti si tudi naša mati: tvoja materinska roka
nas je varovala skozi vso zgodovino.
Tebi izročamo sami sebe,
da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.
Tebi izročamo naše družine, da bi bile odprte za življenje
in bi mladim odkrivale duhovne vrednote.
Tebi izročamo Cerkev v Sloveniji,
da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost.
Tebi izročamo slovensko domovino,
da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila.
Tebi izročamo naše rojake po svetu,
da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini.
Sprejmi nas v svoje varstvo
in nas izroči svojemu Sinu Jezusu, našemu Odrešeniku,
ki živi in kraljuje vekomaj. Amen.

 Objavljamo urnik verouka 2022 / 2023. Prihodnje leto je zopet na vrsti
sveta birma. Prejeli naj bi jo veroučenci 8. in 9. razreda. Ker jih je v osmem
razredu samo 5 in v devetem 13, bodo imeli verouk skupno ob petkih ob 16.
uri. Spodnja dvorana je dovolj prostorna za celotno birmansko skupino.

Urnika za ostale razreda ne spreminjamo, kako bi staršem olajšali
usklajevanje verouka z drugimi pošolskimi dejavnostmi njihovih otrok. Pri tem
se tudi zavedamo, da je vsem težko ugoditi. Hkrati pa pričakujemo, da vam
je veliko do verske vzgoje vaših otrok, da zato maše in verouka ne boste
postavili na zadnje mesto in morebiti celo opustili. Želimo, da bi imeli pogum
in se za določeno veroučno uro pogajali tudi z drugimi učitelji ali trenerji.
Izkušnja kaže, da tudi to lahko uspe!

URNIK VEROUKA 2022 - 2023

Ponedeljek: 16.00 - 3. razred (prvoobhajanci)
17.00 - 4. razred

Torek: 16.00 -1. razred (s. Francka)
16.00 - 7. razred
17.00 - 2. razred (s. Francka)

Četrtek: 16.00 - 5. razred
17.00 - 6. razred

Petek: 16.00 - 8. in 9. razred (birmanci)

Da bi Marija bila edina - v nebesa vzeta? 

Če je Božje kraljestvo resnično prišlo, če je usmiljenemu Bogu resnično
mar za ta vse drugo prej kot popolni svet, in poskuša predvsem z osebno
predanostjo v Jezusu Kristusu narediti iz njega najboljše: mar s tem res nikogar ne spravi
iz zapečka? Pusti to tudi naša srca hladna?

Zgodi se Božič. Križ. Velika noč. Vnebohod.
Nebesa so odprta: Oče popelje svojega Sina na svojo desnico. In ko Bog odpre

nebesa, potem velja to, po Jezusu kot prvem, najprej za Marijo, ki je z Njim hodila pot
odrešenja od začetka do konca. Bog jo je vzel na svojo stran, ravno tako kot svojega Sina,
s telesom in dušo: in tudi tam je Marija naša sestra. Ena izmed nas pride resnično in z
vsem svojim bitjem k Bogu, s telesom in dušo, in to daleč pred vso žensko uveljavljeno
močjo in emancipacijo.

Bi si lahko predstavljali, da bi Marija bila edina - v nebesa vzeta? Da potem nihče ne
bi več prišel? Ne, to je resnično nepredstavljivo: če Božje kraljestvo obstaja, potem vedno
znova nekdo gre, vedno znova je nekdo pri jaslih, vedno znova je nekdo po križem, vedno
znova se nekdo pojavi na Veliko noč. In vedno znova so potem nebesa odprta za vse te,
vedno znova Bog sprejema ljudi na svojo stran. To dela vse do danes. On je živa obljuba,
da to vabilo velja do konca časov. Torej tudi za nas.

Beseda znanega modernega teologa Karla Rahnerja za praznik Marijinega
vnebovzetja razloži, za kaj pravzaprav gre: O Mariji na ta praznik “navsezadnje ni
povedano nič več kot to, kar bo Bog nekega dne, tako upamo, rekel o nas”. Če tako
govorimo o Mariji, potem govorimo o naši sestri. Ona ni ustoličena nekje v daljavi, ona je
ena izmed nas. - Ljudje, ki živijo božično in Gospoda vedno znova na tem svetu
pozdravljajo, ljudje, ki živijo velikonočno, vključujejo trud in križ, pa tudi Božje življenje. Za
take ljudi so nebesa vedno odprta! Najprej za Kristusa. Potem za Marijo, našo sestro. In
s tem na široko za vse človeštvo. Morda moramo kot kristjani imeti tudi pogum in upati:
da so nebesa odprta za vse, kar živi.


