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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
Ponedeljek: 22. 8. 2022
Devica Marija Kraljica
Ob 18.30: + Marija Dolinšek, po namenu Francija Dolinšek z družino
Torek: 23. 8. 2022
Roza iz Lime, devica, redovnica
Dan spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov
Ob 18.30: + Peter Goli, obletna
Sreda: 24. 8. 2022
Natanael (Jernej), apostol; spomin Marije Pomočnice kristjanov
Ob 18.30: + Jure Kupljenik, obletna
Četrtek: 25. 8. 2022
Jožef Kalasanc, duhovnik, redovni ustanovitelj
Ob 18.30: + Marija Mavec, obletna
Petek: 26. 8. 2022
Ivana Bichier, redovna ustanoviteljica
Ob 18.30: + Alojzij Levstek, po namenu Polone z družino
Sobota: 27. 8. 2022
Monika, mati sv. Avguština
Ob 18.30: + Franc Martinc, ob rojstnem dnevu
22. NEDELJA MED LETOM - 28. avgust 2022
Avguštin, škof, cerkveni učitelj
Ob 8.00: + Franc Vidic, ob rojstnem dnevu
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane

Izdal: Župnijski urad Ljubljana Rudnik Odgovarja: Lojze Zupan, župnik
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Vzgoja se zdi bridka, pozneje pa ... 

Kako lepo bi bilo! Če bi lahko rešili podnebje, ne da bi se morali odreči našemu udobju. Če bi
lahko naprej jedli meso, kolikor bi hoteli, ne da bi mučili živali. Če bi ohranili demokracijo, svobodo,
pravičnost in mir, samo tako, da smo za to. Tokovi po vsem svetu nam kažejo, da človeka vrednih
življenjskih pogojev za nas in za vse ni brez napora. Sveta - tudi tistega majhnega okoli nas - ni
mogoče oblikovati v dobro s kavča. “Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata” (Lk 13,22-30).
To ne pomeni življenju neprijazne askeze ali življenja brez veselja. Ampak pomeni, da naš
življenjski slog na račun človeka, živali in narave ne more imeti prihodnosti. Z malo kozmetike in
“bo že vse v redu” bo na koncu “jok in škripanje z zobmi”. Kako se lahko potrudimo in preživimo?
Sami težko, boljše bo, če se povežemo, spodbujamo in krepimo drug drugega. In imamo v mislih
vizijo, zakaj se ta trud izplača; vizijo, kakšen bi lahko bil  ta svet. Jezusovo oznanilo o Božjem
kraljestvu in kako ga je On živel, za to ni slab model.

Kmalu bo zopet šola. To pomeni dobro načrtovani čas, da bi vse pomembno v šoli in 
popoldanske obveznosti, kakor tudi zabava in razvedrilo, imeli svoj prostor. Počitnice in dopusti
so bili in so lepi in prijajo. Kdor pa hoče v življenju napredovati, se bo moral kmalu ali že zdaj, če
ima popravne, učiti, se zbrati, se omejiti, ostati pri knjigah.

Pri tem pomagajo otrokom in mladostnikom starši in učitelji. Oni so
vzgojitelji. V tej besedi tiči izraz “gojiti”. Kdor ima otroke, mu je pri srcu,
da rastejo, zorijo, postanejo kos življenju. Prepustiti otroke samim sebi,
njihovim muham, zveni najprej kot stalne počitnice, v resnici pa je to
prestopek. Avtorju pisma Hebrejcem (12,5-7.11-13) ni vseeno, ali njegovi
verniki propadajo ali napredujejo. Spodbuja jih, naj se dajo voditi in
oblikovati Božji besedi, čeprav “nobena vzgoja, ko se izvaja, ne zdi
vesela, ampak bridka”. Naš blaženi Slomšek roti starše in vzgojitelje:

“... dajte si dopovedati z znamenji časa in spoznajte, da človek, ki je vero izgubil, ne pozna več
nobene postave in nobenih mej”.  Kakor propaganda LGBTQIA +.  Pojdimo rajši v Jezusovo šolo. Je
zahtevna, vendar vodi otroke v srečno življenje ... in v Božje kraljestvo. Čeprav smo kot Jezusovi
učenci v očeh tega sveta pogosto “zadnji”, nam Jezus zagotavlja: “ ... so zadnji, ki bodo prvi”.



Bliža se novo šolsko leto. Pouk v šoli naj bi stekel
v četrtek, 1. septembra. Z veroukom bomo začeli
v ponedeljek, 12. septembra. Urnik za
osnovnošolce je bil že objavljen v prejšnjih
Oznanilih, pa ga bomo ponovno objavili v nedeljo
pred začetkom verouka. Urnik je v bistvu enak kot
prejšnja leta, razen za birmance, to je osmi in

deveti razred, ki bodo imeli verouk skupno ob petkih ob 16. uri. 
Vpis v 1. razred verouka bo v torek, 13. septembra od 16. do 17. ure. Z

otrokom naj obvezno pride eden od staršev. Če je vaš otrok krščen v kateri
drugi župniji, prinesite s seboj izpisek iz krstne knjige ali družinsko knjižico, v
kateri so vpisani krsti.

Za mladinski pošolski verouk  bo tudi letos prihajal g. Jure Babnik iz
Rakovnika. Srečanja bodo ob petkih. Našo mladino lepo vabim in prosim, tudi
vse bivše birmance in tiste, ki so letos končali devetletko, da zagrabijo za to
priložnost in nadaljujejo pouk o veri in vzgojo za življenje po veri, ki uspeva.

Po dvoletnem premoru zaradi corona virusa bomo v
nedeljo, 12. septembra 2022, pri deseti maši spet
obhajali poročne obletnice zakonskih parov , ki letos
praznujejo 10, 20, 25, 30, 40 ali več let poroke. Osebnih
vabil ne bomo pošiljali, saj je v poročni knjigi težko najti vse
pare, ki v tem letu obhajate svojo obletnico, ker se vsi pač
niste poročili na Rudniku in vas tako ni v naši poročni knjigi. Tudi nam je
težko, če seveda nehote koga prezremo. Zato vas lepo vabim in prosim, da se
opogumite in sami sporočite, katero obletnico poroke obhajate in tudi potrdite
svojo udeležbo. Mašno bogoslužje bo namenjeno jubilantom, po končani maši
pa se bomo še skupno poveselili v pastoralnem domu.

... pozneje pa daje miren sad pravičnosti

Nekega dne, ko bodo moji otroci dovolj stari, da bi razumeli logiko, ki
očete in matere sili k temu, da tako delajo, jim bom lahko rekel:

Dovolj sem vas ljubil, ko sem vas vprašal, kam greste in s kom ter kdaj se
boste vrnili.

Dovolj sem vas ljubil, ko sem vam dal razumeti, da tisti prijatelj, ki ste ga
pred kratkim spoznali, ni zanesljiva družba.

Dovolj sem vas ljubil, ko sem vas prisilil, da ste plačali, kar ste na skrivaj
izmaknili v trgovini, ali revije, ki ste jih kradoma vzeli prodajalcu časopisov,
in sem vas prisilil reči zakonitemu lastniku: “Včeraj smo vzeli te stvari in smo
vam jih prišli plačat.”

Dovolj sem vas ljubil, ko sem dve uri stal v vaši bližini in čakal, da ste
pospravili svojo sobico, kar bi jaz lahko napravil v petnajstih minutah.

Dovolj sem vas ljubil, ko sem vam poleg ljubezni, ki sem jo gojil do vas,
pokazal tudi svoje razočaranje ob kakšnem vašem vedenju, in nisem skrival
pred vami solz, ki so mi polzele po obrazu.

A še več, dovolj sem vas ljubil, ko sem vam rekel tisti odločni “ne”, čeprav
sem vedel, da me boste zaradi tega lahko sovražili.

To so bile najtežje bitke. Ampak zdaj sem zadovoljen. Zmagal sem. Tudi
vi ste zmagali. In ko bodo moji vnuki dovolj zrasli, da bodo razumeli logiko,
ki očete in matere sili, da tako delajo, ko bodo vprašali, ali so bili njihovi
starši “kruti”, bodo moji otroci lahko rekli: Ja, naši starši so bili
“neizprosni”. Bili so najslabši na svetu!

Drugi otroci so jedli torte in čokolado za zajtrk, mi pa smo morali jesti
kosmiče in opečenec s tanko rezino pršuta.

Medtem ko so drugi otroci pili litre coca-cole, jedli krompirček in tiste
hamburgerje, polne vsega dobrega, smo mi morali za kosilo jesti veliko
zelenjave, surove in kuhane, kakršnekoli že, in veliko sadja.

Naši starši so imeli pravico vedeti, kdo so bili naši prijatelji in kaj smo
počeli, ko smo bili z njimi. Vztrajali so, da smo povedali, s kom gremo ven,
čeprav smo bili odsotni samo eno uro ali manj. Morali smo biti iskreni.

In ko smo bili najstniki, je očetu in mami uspelo celo brati naše misli. Ja,
naše življenje je bilo res sivo in monotono.

Naši starši niso dovolili, da bi prijatelji potrobili, da bi nam sporočili, da
so pred hišo. Morali so potrkati na vrata in priti v stanovanje, da so jih oni
lahko preverili, kot se spodobi.

In medtem ko so drugi že pri dvanajstih letih ali manj lahko prihajali
pozno domov, smo mi morali čakati vsaj do šestnajstega leta, da smo se lahko
vrnili domov pozneje. Oče in mama - o Bog, kako sta bila tečna! - sta nas
budna čakala in hotela vedeti, ali je zabava uspela ( ... v resnici sta hotela
samo vedeti, v kakšnem stanju smo se vrnili).

Zaradi naših strašev smo v naših najstniških letih zamudili številne
izkušnje!

Nihče od nas se ni nikoli zapletel v uživanje
drog, v tatvine, vandalizem, vstopanje na tuja
zemljišča ali ustrahovanje.

Vse to zaradi naših staršev!
Zdaj, ko smo odrasli, pošteni in odgovorni,

delamo vse mogoče, da bi bili z našimi otroki
“neizprosni” starši, kot sta bila oče in mama z nami.

Mogoče to manjka današnjemu svetu.
Ni več dovolj “neizprosnih” staršev!


