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SVETE MAŠE

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
Ponedeljek: 17. 10. 2022
Ignacij Antiohijski, škof, mučenec
Ob 18.30: + Ivanka Belak, obletna
+ Alojzija Vrečar, 30. dan smrti
Torek: 18. 10. 2022
Luka, evangelist
Ob 18.30: + Alojzij Levstek, po namenu Slanca Andreja z družino
+ Božidara Kastelic, 7. dan pogreba
Sreda: 19. 10. 2022
Pavel od Križa, duhovnik
Ob 7.00: v dober namen
Četrtek: 20. 10. 2022
Irena, mučenka
Ob 18.30: + Matija Vodopivec, obletna in + starši Vodopivec
Petek: 21. 10. 2022
Uršula, devica, mučenka
Ob 18.30: + Jure Kupljenik, ob rojstnem dnevu
+ Lojze Horvat - dimnikar, 7. dan pogreba
Sobota: 22. 10. 2022
Janez Pavel II., papež
Ob 18.30: + Franc Kregar, ob godu
30. NEDELJA MED LETOM -23. oktober 2022
Misijonska nedelja
Ignacij Carigrajski, patriarh
Ob 8.00: + Alozij Slanc, obletna
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

MOLITEV POMAGA?
“Zdaj pomaga samo še molitev!”, je rekla skoraj stoletna stara
mama spričo slabih novic, ki jih vsakodnevno gleda na televiziji.
“Kakšne bedarije”, je dejala petnajstletnica. “Kot da bi se takrat
vojna končala.” Kdo ima prav?
Roko na srce: Ali resnično verjamete, da molitev pomaga? Ali
kdaj v to podvomite? Molili ste in zaupali, pa se ni nič zgodilo. Vera,
ki lahko gore prestavlja, ni nič premaknila. Ostali ste neuslišani. Ali se varamo v upanju? Je to
slučaj, je usoda, da eden ozdravi in drugi umre? Ali ima potem molitev smisel?
1999. leta so v priznanem arhivu mednarodne medicine objavili raziskavo, v kateri so dali štiri
poljubna imena bolnikov neki molitveni skupini, da 4 tedne moli zanje, ne da bi ti za to vedeli.
Izsledek: bolniki, za katere se je molilo, so potrebovali manj zdravil, njihovo zdravljenje je potekalo
bistveno hitreje in počutje bolnikov je bilo bistveno boljše.
Molitev pomaga, če svoje skrbi izgovorimo in izročimo Bogu. Počutili se bomo osvobojene. V
molitvi namreč misli preusmerimo in uredimo. Če vrhu tega vemo, da še nekdo drug za nas moli,
to poveča našo moč, lahko pospeši zdravljenje ali izhod iz krize. Temu danes pravimo pozitivna
energija.
Pri molitvi je nadvse pomembno verjeti, da v molitvi lahko vplivamo na Boga in ga omehčamo.
Kristjani verujemo v osebnega Boga, s katerim se lahko pogovarjamo in od njega pričakujemo
odgovore. Bogu moramo povedati vse, kaj bi radi, naravnost. Če me skrbi služba, otroci, zdravje,
davki, energetska kriza, delo vlade ... smem in moram to Bogu povedati - ni mi treba najprej prositi
za mir v Ukrajini. Vdova v evangeliju (Lk 18,1-8) se trmasto bori za svojo pravico in jo doseže. Tako
tudi mi vztrajajmo pri pravici in pravičnosti. Očitno molitev potrebuje trmo in potrpežljivost. Če je
krivični sodnik popustil, “Ali ne bo sodnik vse zemlje ravnal pravično?
V bitki z Amalečani (2 Mz 17,8-13) je Izrael zmagoval, ko je Mojzes držal roke kvišku. In ko so
se njegove roke utrudile, sta mu jih podpirala Aron in Hur. V molitvi smo lahko opora drug drugemu.
Zato se Cerkev ne utrudi spodbujati k udeležbi pri maši in drugih oblikah skupnega bogoslužja.
Apostol Pavel pa priporoča molitev ob Svetem pismu (2 Tim 3,14-4,2).

Prihodnjo nedeljo, 23. oktobra, ves katoliški svet praznuje misijonsko
nedeljo. Ta nedelja vabi katoliške vernike k skupni molitvi in darovanju za
brate in sestre v Kristusu, ki trpijo pomanjkanje duhovnih in materialnih
dobrin. Tudi mi se bomo vključili v to solidarnostno akcijo tako, da bomo pri
obeh mašah oddali v nabirko svoj dar za misijone.

SREČELOV
v župniji LJUBLJANA RUDNIK
v nedeljo, 30. oktobra 2022 po maši ob 10. uri
Približuje se farno žegnanje, praznovanje godu naših
zavetnikov, apostolov Simona in Juda Tadeja, ko
bo posvetitev novega četrtega zvona.
Kot običajno bo po maši ob 10. uri potekal srečelov, tokrat
za novo ureditev celotnega sistema nosilne konstrukcije, za
nabavo novega zvona in avtomatizacijo zvonjenja.
Tako bodo poslej štirje zvonovi dvigali naše misli in
našega duha od zemeljskih reči k nebeškim.
Obračamo se na Vas s prošnjo, da bi nam za srečelov
podarili kakšno materialno dobrino, Vaš izdelek,
marketinške predmete ali nekaj podobnega.
Dobitke lahko oddate v župnišču do sobote, 29. oktobra,
najkasneje do 8. ure zjutraj.
Z veseljem pa tudi sami pridemo po dobitke.
Če bi želeli podariti denarna sredstva, jih lahko nakažete
na transakcijski račun naše župnije:
TRR: NLB: SI56 020580262293859.
Za vsak najmanjši dar se Vam iskreno zahvaljujemo.
Vabimo Vas na naše skupno praznovanje.
Bog plačaj za izkazano dobroto.
Člani Župnijskega pastoralnega sveta
z župnikom Lojzetom Zupanom

TRMASTI V MOLITVI
Eden najbolj dramatičnih trenutkov novejše zgodovine je padec
berlinskega zidu. Le redki razumejo močno molitveno gibanje, ki je na
koncu pripeljalo do dih jemajočih dogodkov v vzhodnem Berlinu 9.
novembra 1989. 1982 je mlad župnik Christian Führer vsak ponedeljek
odprl vrata cerkve sv. Nikolaja v Leipzigu za molitev in razprave o miru.
Ti molitveni shodi so bili vedno številnejši, ko se je 9. oktobra 1989 v
cerkvi zbralo 8000 ljudi. In zunaj so stali desettisoči! Na osnovi molitve se
je rodilo vsenemško osvobodilno gibanje. Desettisoči po mestih,
skupnostih in vaseh so se priključili skupni molitvi v Leipzigu. Ob
ponedeljkih je skoraj milijon ljudi v vzhodni Nemčiji molilo za svobodo.
Po 20. letih je župnik Führer o nujnosti molitve dejal: “Razumeli smo, da
v Nemčiji ni upanja na spremembe, če prenehamo moliti.”
Član politbiroja Horst Sindermann je o demonstracijah 9. oktobra 1989
dejal: “Pripravljeni smo bili na vse, razen na sveče in molitve.”

VZTRAJNI V LJUBEZNI
“Malo je upanja, da bo mala preživela.
Pripravite se na najslabše.”
Karen in mož sta pred nekaj dnevi pripravila
sobico in malega bratca, da bi sprejel sestrico.
Gerald je vztrajno prosjačil, da bi videl sestrico. “Zapel ji bom pesem,”
je rekel, medtem ko sta mu dve veliki solzi polzeli po obrazu.
Vstop v intenzivno nego je bil za otroke prepovedan. Medicinska sestra
je bila vztrajna, vendar sta jo mama, predvsem pa Gerald ganila.
Novorojenka je izgubljala življenjsko bitko. Gerald se je ustavil ob
posteljici sestrice. Z glasom, pridušenim od vznemirjenja, je zapel:
“Ti si moje sonce, moje edino sonce. Ti me osrečuješ, ko se nebo
stemni.”
Enkrat, dvakrat, trikrat. Zdelo se je, da se je deklica počasi prebujala iz
spanja. Utrip je postal stabilen. Obraz se je obarval z nežno rožnato barvo.
Karen je spodbudila Geralda, da je še enkrat zapel.
“Ne vzemite mi sonca mojega življenja.”
Dihanje je postalo mirno. Končno je odprla oči. Medicinska sestra je
tiho zaihtela.
Naslednjega dne je krajevni časopis na prvi strani natisnil novico:
“Čudež bratčevega petja”.
Zdravniki so govorili o “nerazložljivem primeru”. Karen pa je bila
popolnoma prepričana, ko je rekla: “To je čudež Božje ljubezni.”

