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28. NEDELJA MED LETOM -9. oktober 2022
Dionizij, škof in tovariši, mučenci - Sklep tedna za življenje
Ob 8.00: + Andrej Pogačnik, ob rojstnem dnevu

Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 10. 10. 2022
Danilo (Danijel), škof
Ob 18.30: + Marija Dolinšek, po namenu Andreja Krašovec
Torek: 11. 10. 2022
Janez XXIII., papež
Ob 18.30: + Alojzij Levstek, po namenu Andreja Slanca z družino
Sreda: 12. 10. 2022
Maksimilijan Celjski, mučenec
Ob 7.00: za pokojne Baštetove iz Babne Gorice
Četrtek: 13. 10. 2022
Koloman, mučenec
Ob 18.30: + Alojzij Kastelic
Petek: 14. 10. 2022
Kalist I., papež, mučenec
Ob 18.30: + starši Bandelj in Mrak ter + Marija, Peter in Petra
Sobota: 15. 10. 2022
Terezija Velika (Avilska), devica, cerkvena učiteljica
Sveta Gora ob 10.30: v zahvalo in priprošnjo
29. NEDELJA MED LETOM -16. oktober 2022
Marjeta Marija Alakok, devica, redovnica
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane

Ob 10.00: + Jože Štrubelj, obletna in + starši Babšek

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

H V A L E Ž N O S T
OZDRAVLJENEGA

Obstaja veliko oblik zdravljenja, telesa, duha
in duše. Veliko število izobraženih strokovnjakov
skrbi za to. Milijarde sredstev gre za
raziskovanje, kako se bolezni pojavijo in kako
zopet izginejo. Obravnavajo jih s pomočjo
naravnih sil, tehničnih iznajdb ali kemijo. Če
mladi ljudje kljub temu umirajo,  ostajajo mnoga vprašanja Zakaj odprta.

Pisec evangelija (Lk 17,11-19) pripoveduje o situaciji, ki je žal še tudi danes razširjena. Od
desetih ozdravljenih se vrne nazaj samo eden, da bi se Jezusu zahvalil. Kaj je razmišljalo ostalih
devet? Ali kaj si mislijo ljudje, ki danes zdravnikom grozijo s smrtjo, ker se ne strinjajo z načinom
zdravljenja? Zdravniško osebje poroča o naraščajočem nasilju pacientov, verbalnem ali fizičnem.
So svojci, ki glasno pozivajo k absurdnim zdravilom na intenzivnih enotah, in protesti proti
ukrepom, ki jih znanost ocenjuje kot nujno potrebne.

Ni samo nehvaležnost, ki zdravnikom otežuje njihovo delo. Tu so zahteve po hitrih ozdravitvah,
pogosto v nasprotju z lastnim ravnanjem, ki škoduje zdravju. Nihče se ne želi vrniti v čase “bogov
v belem”, kjer je bila tolerirana tudi očitna zloraba oblasti. Zdravljenje se mora razvijati v smeri
tesnega sodelovanja med bolnikom in zdravnikom, pri vernih hkrati z Bogom. 

Gre za hvaležnost do vseh tistih, ki iz sočutja vlagajo svoje moči v najboljše načine
zdravljenja. To je vsakodnevni boj proti nevidnim sovražnikom v telesu ali proti “demonom” v duhu,
četudi imajo danes druga imena. To so zmage in pogosto porazi, naporni vzponi in padci slabih in
boljših obdobij, upanje in obup svojcev. Ti v svojem občutku nemoči pogosto potrebujejo več
pozornosti kot bolniki sami.

Molimo za to, da bi bili hvaležni, da bi črpali vedno novo moč od vélikega Zdravnika samega.
Uporabimo znanstveno dokazano delovanje molitve na zdravljenje, in hvaležnosti na dobro počutje.
Da nam dobro gre, to ni naša zasluga, ampak dar. S Hvala bi morali zjutraj vstajati in zvečer hoditi
spat. S Hvala najprej našemu Stvarniku, ki mu dolgujemo vse. In potem, veste komu ....



 V naši dekaniji bo priprava na prejem zakramenta sv. krsta in birme odraslih
- katehumenat - potekala na dveh krajih: na Viču in na Rakovniku. Prvo
srečanje na Viču je bilo v četrtek, 6. oktobra, od 19.00 do 20.30 v Antonovem
domu, Tržaška cesta 85. Telefon: 01 244 4260.
Prvo srečanje na Rakovniku bo v torek, 11. oktobra 2022, ob 20.00 v
župnišču, Rakovniška 6. Telefon: 01 427 1459.
Obvestimo tiste odrasle, za katere vemo, da bi želeli prejeti zakramente
uvajanja v krščanstvo (krst, birmo, spoved in evharistijo), naj se pridružijo
katehumenatu. Poiščimo te iskalce Boga in jih s povabilom pritegnimo v
njegovo bližino.
 Pred nami je sobota, 15. oktober, naše župnijsko romanje v Grgar, na Sveto

Goro in na Kostanjevico pri Novi Gorici. Odhod avtobusa iz Lavrice bo deset
minut pred sedmo zjutraj iz parkilišča pred vrtcem, odhod iz rudniškega
obračališča pa ob sedmi uri. Naprošeni ste, da se držite določene ure.
 Hitro se bliža praznik našega farnega žegnanja , ki ga bomo obhajali v

nedeljo, 30. oktobra 2022. Slovesno mašo ob 10. uri bo ob somaševanju
duhovnikov vodil ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik. Najprej bo pri
kapelici ob župnišču posvetil novi (četrti) zvon, nato ga bomo po vrvi potegnili
v zvonik, nato gremo v cerkev in nadaljujemo slavje s sveto mašo. Po maši bo
pogostitev kot običajno za take slovesnosti, vmes pa bo potekal tudi srečelov.
Že sedaj se obračamo na vas s prošnjo, da bi nam za srečelov podarili kakšno
materialno dobrino, Vaš izdelek, marketinške predmete ali kaj podobnega.
Mnogi pa ste že navajeni, da podarite kar denarna sredstva. Za vsak
najmanjši dar se Vam že vnaprej zahvaljujemo.
 Dan celodnevnega češčenja Svetega Rešnjega Telesa in Krvi bo v petek,

28. oktobra, na god farnih zavetnikov sv. Simona in Juda Tadeja.

ZNATI SE ZAHVALJEVATI

Viharna noč na avtocesti v Kaliforniji.
Neka gospa, črnka, je bila ob robu ceste in na vso moč
mahala z rokami, ker je potrebovala pomoč. Njen avto
se je pokvaril, ona pa je morala nujno priti v Santo
Monico, na obrobje Los Angelesa. Avtomobili so drveli
mimo nje in jo škropili z vodo in blatom.
Neki mladenič, belec, se je končno ustavil. Mogoče ni
poznal hudih rasnih problemov, ki so v 70. letih
pretresali Združene države, še posebej Alabamo. Ustavil
se je, da bi pomagal ženski. Vzel jo je v svoj avto, in ko

sta prispela na varen in suh kraj, je poiskal mehanika, mu povedal za mesto,
kjer stoji pokvarjen avto, in nato telefoniral za taksi. Gospa, ki se ji je zelo

mudilo, se mu je iz srca zahvalila. Svojega rešitelja ni pozabila vprašati za
domači naslov. Hotela se mu je zahvaliti za tako veliko prijaznost.
Minil je teden, ko je nekdo potrkal na vrata doma tistega mladeniča. Ko je
odprl vrata, je bil zelo presenečen, ko je videl, da so delavci nekega podjetja
s kamiona raztovarjali ogromno škatlo, ki je vsebovala krasen televizor. Poleg
je bil tudi listek s sporočilom: 
Zahvaljujem se Vam za pomoč pred dnevi na avtocesti. Naliv ni premočil samo
moje obleke, ampak tudi moje srce. V tistem trenutku ste prišli Vi. Zaradi Vaše
solidarnosti mi je uspelo priti do postelje mojega moža, preden je umrl.
Bog naj Vas blagoslovi!
S spoštovanjem, ga. Nat King Cole

“Hvaležnost je merilo človekove veličine.”                                Adolfo L´Arco 

HVALEŽNOST - tema tudi zdravstvene zavarovalnice

Hvaležnost je dobra za našo dušo in krepi naš odnos z drugimi. Ne
samo na materinski ali očetovski dan, na zahvalno nedeljo ali na Božič,
ampak vsak dan. To je zadosten razlog, da se pogosto vprašamo, komu in
za kaj se imamo zahvaliti.

Kdo od nas se ne more spomniti, kako je bilo, ko so nas kot otroke
navajali k hvaležnosti. Ko sta mama ali oče odločno zahtevala: “Zdaj pa se
lepo zahvali”, nam to ni ravno ugajalo. Ni čudno, saj se čustva ne odzivajo
na ukaz. Kogar pa hvaležnost zagrabi, ta lahko doživi, da je ona telesni
pojav veselja. V želodcu postane toplo, oči začno žareti, obraz se razvedri.
In potem si zaželimo, da bi hvaležnost in veselje delili z drugimi.

Že nekaj let je hvaležnost predmet znanstvenih raziskav. Psihologi in
zdravniki so dokazano izpričali, da hvaležnost prispeva k duševnemu
zdravju, boljšemu počutju in boljšim odnosom. Kdor je hvaležem, kažejo
študije, manj trpi zaradi strahu, jeze, stresa, motenj spanja, telesnih
bolezenskih znakov in potrtosti - je na svoji spletni strani objavila neka
zdravstvena zavarovalnica.

GOBAVOST - kaj pravzaprav to je?

Gobavost je izpričana že v 4. tisočletju pred Kristusom in je tako ena
najstarejših znanih nalezljivih bolezni. Gobavost povzroča mycobacterium
leprae. Bolezen povzroči opazne spremembe na koži, sluznicah, živčnem
tkivu in kosteh. Inkubacijska doba je izjemno dolga, v povprečju pet let.

Gobavost se še danes pojavlja v revnejših državah; vendar se številke
zmanjšujejo. Danes je ta bolezen ozdravljiva.


