
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

 25. NEDELJA MED LETOM - 18. september 2022
Nedelja svetniških kandidatov; Jožef Kupertinski, duh., red.
Ob 8.00: + Franc Zupan, obletna

Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 19. 9. 2022
Januarij, škof, mučenec
Ob 18.30: + Alojz Okorn, obletna, po namenu hčerke Tončke z družino
Torek: 20. 9. 2022
Andrej Kim Taegon, duhovnik in drugi korejski mučenci
Ob 18.30: + Matija Dolinšek, po namenu Jožeta Zrnec
Sreda: 21. 9. 2022
Matej (Matevž), evangelist, apostol
Ob 7.00: + Alojzij Kastelic, obletna
Četrtek: 22. 9. 2022
Florencij, puščavnik
Ob 18.30: + Avgust Spreitzer, 30. dan smrti
Petek: 23. 9. 2022
Pater Pij iz Pietrelcine, redovnik, spovednik
Ob 18.30: + Julij Božič, obletna
Sobota: 24. 9. 2022
Anton Martin Slomšek, škof; spomin Marije Pomočnice kristjanov
Ob 18.30: + Leopoldina Jager, po namenu družine Martinc
26. NEDELJA MED LETOM - 25. september 2022
Slomškova nedelja - ekumenski dan
Ob 8.00: za vse pokojne iz družine Vidic, Gnidovec in Mežnar

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

KOMU BOM SLUŽIL: BOGU ali ...

Ko v Stari zavezi beremo besedila prerokov (Am 8,4-7), vidimo, da so se preroki vmešavali v
dnevnopolitična vprašanja. Trkali so na vest političnih vladarjev in verskih voditeljev tako, kakor
bi si danes komaj kdo še upal.

Prerok Amos se ne vmešava v politiko zato, ker bi o njej več vedel kakor politiki in
gospodarstveniki.  Eno pa je vedel: ta svet je Božje stvarstvo. In preroki se nikoli ne naveličajo
uveljavljati Božje pravice do njegovega stvarstva.

To velja še danes. Tudi danes je svet Božje stvarstvo; in Bog ima pravico zahtevati, da se
spoštuje njegov stvarjenjski red.

Omejitve in soodvisnosti ne obstajajo samo v gospodarstvu, ampak tudi v duhovnosti. To so
Božje zapovedi. Ne more se iti kar tako preko njih, ne da bi družba utrpela škodo.

“Pravite: Kdaj bo pretekel mlaj, da bomo prodajali žito, in sobota, da bomo odprli žitnice.”
Sobotna zapoved Posvečuj Gospodov dan je ena največjih družbenih pridobitev, in zakonsko
zagotavlja prost delovni dan za vse delovne skupine. In kaj Izrael naredi iz sobote? Nad njo se
pritožuje, v breme mu je, ker ne more poslovati. Izrael se je, čeprav s stisnjenimi zobmi, držal teh
deset zapovedi. Kako pa danes mi? Danes je nedelja zopet nakupovalni dan. Danes je samoumevno,
da obrtnik v nedeljo vodi svoje knjige in pošilja račune. Politiki govorijo, da si ob nedeljah ne
moremo privoščiti ustavitve gospodarstva. Mnogi so prisiljeni delati, drugi pa hočejo. Bog postane
dobiček. Vse se mu podredi, tudi družinsko življenje. Bog pravi, da se to ne  konča dobro.

“Vi pravite: zmanjšali bomo mero, zvišali ceno in
uporabili varljivo tehtnico.”Živeli bomo torej od goljufije.

“Za denar bomo kupili siromake, za par čevljev
ubožca.” Aktualno še danes. Imamo višji sloj, ki se bogati,
in potem družine z več otroki, samohranilke. ... Tukaj so
velike trgovine, ki jim majhne ne morejo konkurirati in
propadajo. In kaj pravi Bog k temu: “Nikoli ne bom pozabil
vseh njihovih del.” Mi imamo istega Boga. Ni mu treba
vreči strele z neba, da bi prišla sodba; pišemo si jo sámi. “Ne morete služiti Bogu in mamonu.” 



 Danes je nedelja svetniških kandidatov ljubljanske nadškofije . Teh je v
naši metropoliji zdaj že šest: Anton Vovk, Janez Gnidovec, Irenej Friderik
Baraga, Anton Strle, Andrej Majcen in letos prva ženska, mistikinja Magdalena
Gornik. Slovesnost bo potekala v ljubljanski stolnici: ob 15. uri molitvena ura,
ob 16. uri sveta maša, ki jo bo ob somaševanju daroval nadškof Stanislav
Zore. Po maši bo v stolnici še kratka predstavitev beatifikacijskih postopkov.
Lepo vabljeni. 

Ne zapletaj se v denar in zlato, se zdi, da
govori kraljeva gesta. Vendar pa Jezus uči,
kako velikodušno ravnati z mamonom:
uporabiti ga v skupno dobro.
“Noben služabnik ne more služiti dvema
gospodarjema; ali bo prvega sovražil in drugega
ljubil, ali pa se bo prvega držal in drugega
zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu”.
Evangelij o nezvestem oskrbniku je jasen. In
ni vseeno, kako se odločim, kateremu
gospodarju bom služil. Stiskači, skopuhi in
grabežljivci so se napačno odločili. Izbrali so
si strah in osamljenost.

Živimo v nemirnih časih, ki nas strašijo. Govori se o prelomnici. Toda drugačna
prelomnica se je že zdavnaj zgodila, ki lahko olajša naše strahove.

SVET NE BO VEČ TO, KAR JE BIL.

Ko je pred 21 leti, 11. septembra, v terorističnem napadu v New Yorku in
Washingtonu bilo ubitih tisoče ljudi in sta se nebotičnika svetovnega
trgovinskega središča sesula vase, je v mnogih komentarjih bilo zopet slišati
tale stavek: “Svet ne bo več to, kar je bil”. Ko je ruska vojska 24. februarja tega
leta napadla Ukrajino, je nemški kancler Olaf Scholz govoril o prelomnici. In ko
je pretekli četrtek umrla kraljica Elizabeta II. v starosti 96 let, so nekateri
govorili o zgodovinski cezuri. 

Izredni dogodki vtisnejo pri mnogih ljudeh, seveda z različno mero
prizadetosti, sledi. Tako je bilo v Združenih državah pred 21 leti in tako je v
Evropi danes, da je ljudi strah pred tem, kar pride nanje. Vojna v Ukrajini in z
njo povezana energetska kriza in eksplozivne cene postavljajo družbo pred
težke naloge in vznemirjajo nemalo ljudi. Ne glede na to, v kakšni meri je
posameznik osebno prizadet od razvoja teh dogodkov, bo težko komu ostalo

skrito, da so se razmere tudi v Sloveniji spremenile. Dve leti trajajoča Corona-
pandemija ima pri tem svoj delež: ljudje so negotovi in se bojijo.

Bati se je za vsakogar mučno stanje. Pri tem je vseeno, ali se boji mo terorja,
ali nas je strah za prihodnost naše države ali se bojimo za lastno zdravje, za
zdravje najdražjih, za prihodnost otrok ali za delovno mesto. In pri večini ljudi
skoraj gotovo še strah pred smrtjo. Bog noče, da se ljudje bojimo. To se kot
rdeča nit vleče skozi evangelij. “Ne bojte se ...” - te besede se vedno znova
najdejo v veselem oznanilu: pri oznanjenju Jezusovega rojstva kakor pri
njegovem vstajenju. Vera v Boga, v njegovo ljubezen in milost, nam hoče in
lahko odvzame strah v življenju.

Kajti najpomembnejša prelomnica se je zgodila že zdavnaj. Pred okoli 2000
leti. “Svet ne bo več to, kar je bil.” Ni bolj primernega trenutka, kar zadeva ta
stavek, kot Jezusovo rojstvo v Betlehemu in trenutek njegovega vstajenja na
velikonočno jutro. Bog je postal človek in ta človek premaga smrt - to sta
resnični zgodovinski cezuri, ki določata našo sedanjost in našo prihodnost.
Jezus nas vedno znova opogumlja, da se ga trdno oklepamo tudi v
breizhodnih okoliščinah. Zato, ker ima Bog možnosti, ki jih mi ne poznamo, si
jih ne moremo niti predstavljati ali sanjati. V to zaupati ni lahko, zlasti takrat
ne, ko se vse okoli nas zdi temno in brezizhodno. Lahko pa zaupanje vadimo.
Kako? Da postanemo pozorni na Božje delovanje, ko nam gre dobro. Da ne
jemljemo vsega za samoumevno. Kdor v luči prepoznava sledove Božje milosti,
si jih upa iskati tudi takrat, ko je vse v temi. Pa naj bo to iskanje le nemočno
tipanje.

Vojna v Ukrajini je veliko spremenila v našem življenju. Pred vsem ima
učinke na naše denarnice: ne samo na bencinskih črpalkah, ampak tudi v
trgovinah občutimo podražitev, zlasti pri žitih. Izkušnja, ki jo je prerok Amos
takrat imel, je ostala do danes aktualna: embalaža je vedno manjša, cena pa
vedno višja! Kdo se v preteklih tednih ne bi pritoževal nad rastjo cen? Toda: za
tiste, ki gledajo z upanjem, za tiste, ki služijo Bogu in ne mamonu, bodo stvari
postale nekoliko svetlejše.

Bog ne terja, da bi posvetnega blaga,
časnih dobrot in minljivega veselja ne cenili.
Saj so vse stvari Božji dar.
Toda Bog hoče, da ljubimo njega nadvse,
vse druge stvari pa zavoljo Boga.
Saj ne moremo dvema gospodarjema enako služiti.
Bog hoče biti v našem srcu edini Gospod.        Anton Martin Slomšek


