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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
Ponedeljek: 29. 8. 2022
Mučeništvo Janeza Krstnika
Ob 18.30: + duhovnik Tine Erklavec in vsi + iz družine Erklavec
Torek: 30. 8. 2022
Feliks (Srečko), mučenec
Ob 18.30: + Alojzij Bertoncelj, ob rojstnem dnevu
Sreda: 31. 8. 2022
Nikodem, Jezusov učenec
Ob 7.00: za vse pokojne Hrenove iz Ponikve
Četrtek: 1. september 2022
Egidij (Tilen), opat
Ob 18.30: + Marija Dolinšek, po namenu Milene Pasutto
Petek: 2. 9. 2022
Marjeta, devica, mučenka - prvi petek
Ob 18.30: + Ivanka Ihan, 30. dan, po namenu družine Narobe
+ Avguštin Spreitzer, 7. dan pogreba
Sobota: 3. 9. 2022
Gregor Veliki, papež, cerkveni učitelj - prva sobota
Ob 18.30: + Mihaela Dremelj, ob 100. letnici rojstva
23. NEDELJA MED LETOM - angelska nedelja - 4. september 2022
Rozalija Siciljska, devica, spokornica
Ob 8.00: + Franc Zupan, ob roj. dnevu, p. n. vnukov Maje in Petra z družinama
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

Strah pred srečanjem z Bogom - v živo?
Če bi danes imeli možnost, da bi se osebno, v živo srečali z Jezusom, ali bi si to želeli?
Če ja, zakaj? Če ne, zakaj ne?
Kakor sledi iz pisma Hebrejcem (12,18-19.22-24), so se Izraelci bali neposrednega
srečanja z Bogom in so na goro Sinaj poslali Mojzesa. Niso se prestrašili samo zunanjih
pojavov, kot gorečega ognja, teme, viharja in donenja trobente, temveč tudi lastne krivde,
ker niso bili zmožni izpolniti zapovedi, ki so jih prejeli.
Nasproti temu avtor pisma Hebrejcem postavi drugo podobo, podobo upanja, podobo
varnosti: smemo se z zaupanjem približati prestolu živega Boga. Zakaj? Zato, ker imamo
drugačnega srednika od Mojzesa, Jezusa Kristusa, ki je izpolnil postavo v našem imenu.
Zaradi tega je postal človek. Zaradi tega imamo zaupanje.
Če pri starozavezni podobi o gori Sinaj gre za to, kar
moramo mi storiti, pa v pismu Hebrejcem gre za to, kar je
Jezus Kristus storil za nas. Ko smo bili krščeni vanj, smo
se približali gori Sion, kjer je v nebesih prestol živega Boga.
Približali smo se nebeškemu Jeruzalemu. Stojimo tako rekoč
okrog Božjega prestola - kjer je tudi tisoče angelov, ki slavijo
in hvalijo Boga, kakor mi vedno pri vsaki maši: “Svet, svet,
svet, svet si ti Gospod, Bog vsega stvarstva”. V tej velikanski množici, ki slavi in hvali
Boga, se torej nahajamo mi.
Približali smo se slovesnemu zboru in ne sodni obravnavi. Približali smo se Cerkvi
prvorojencev. Vsi, ki so bili tukaj pred nami, stojijo okrog tega velikanskega prestola
usmiljenja. In tukaj je utemeljeno, zakaj imamo mi tam svoj prostor. Zato, ker pripadamo
Jezusu Kristusu, ker je On naš véliki duhovnik, naš srednik, naš zagovornik pri Božjem
prestolu. Zato se ne bojmo srečati živega Boga.
Tam piše tudi: Približali ste se Bogu, sodniku vseh. Tako je: Bog je sodnik vseh.
Ampak vedno moramo misliti na to, da je Božja sodba že izvršena. Jezus Kristus jo je vzel
nase. In zaradi tega je srednik boljše zaveze kot je Stara zaveza, ker je On nase vzel našo
krivdo. In zaradi tega se lahko z zaupanjem približujemo Bogu.

Kdor se ponižuje, bo povišan
Ilegalni “kirurg”
Dr. Hamilton Naki, temnopolti Južnoafričan, je umrl
maja leta 2005, star 78 let. Novica ni prišla v časopise,
a to je zgodba o zelo pomembnem človeku.
Naki je bil “kirurg”. On je bil tisti, ki je leta 1967
darovalki izrezal srce, ki je bilo presajeno v Louisa
Washkanskyja v Groote Schuur v Cape Townu. To je bila prva presaditev srca na svetu. Zelo
natančno delo. Zahtevalo je največjo skrb in veliko odgovornost. Naki je bil drugi najpomembnejši
človek v zdravniški ekipi. Vendar se v državi, ki je bila najbolj krut in nečloveški simbol apartheida,
ni mogel pojavljati v javnosti, ker je bil temnopolt. Glavni kirurg je bil Christian Barnard, belec, ki
je zaradi tega posega kmalu postal slavna osebnost. Temnopolti Naki se ni smel pojavljati na
uradnih fotografijah. Ko se je zaradi nepazljivosti njegov obraz pojavil na eni fotografiji, ga je
podnapis predstavil kot odgovornega za čiščenje.
Naki ni nikoli obiskoval medicinske fakultete in še manj kirurgijo. Opustil je šolanje, ko je imel
14 let. Kot vrtnar na zdravstevni šoli v Cape Townu je imel nalogo čiščenje kletk, v katerih so bili
zaprti psi in prašiči, prvi poskusni zajci, uporabljeni za presaditve srca. Radoveden in pozoren je
sledil tudi tem prvim poskusom. S tem si je pridobil veliko prakse, tako da ga je dr. Barnard hotel
v svoji ekipi. Po rasističnih južnoafriških zakonih kot temnopolt ni smel operirati in se ni smel niti
dotakniti krvi belca. Bolnišnica je napravila izjemo. Naki je postal ilegalni kirurg. Še naprej je
nadaljeval študij. 40 let je bil profesor, upokojil pa se je kot vrtnar s pokojnino 226 dolarjev. Živel
je v najrevnejšem predelu Cape Towna, brez elektrike in tekoče vode.
Ko je bil ukinjen apartheid, so mu podelili doktorski naslov honoris causa.

“Prijatelj, pomakni se više!” Takrat boš počaščen vpričo vseh ...; kajti vsak, kdor se ponižuje,
bo povišan” (Lk 14,10).
Kljub ilegalnosti in diskriminaciji je naredil vse, kar je mogel. (Mt 25,40)

Ne ostani sam s svojimi skrbmi.
Naj gre za slabe ocene ali zamujeno napredovanje.
Naj gre za težave z učitelji ali sošolci,
z družino ali ljubeznijo.
Ne ostani sam s svojimi skrbmi. Nikoli!
Pogovarjaj se z drugimi:
starši, učitelji, prijatelji, sošolci.
Glavno, da nič ne požreš vase.
Pogovarjaj se z Bogom. Tudi to olajša skrbi.
S svojimi skrbmi nisi sam. Nikoli!

