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33. NEDELJA MED LETOM - 13. november 2022
Svetovni dan ubogih in Začetek tedna zaporov
Stanislav Kostka, redovnik
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Martin Štrumbelj, ob rojstnem dnevu in godu in + Jože Nardin
Ponedeljek: 14. 11. 2022
Nikolaj Tavelić, mučenec
Ob 18.30: + Rozka Vene, obletna
Torek: 15. 11. 2022
Albert Veliki, škof, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Ljudmila Božič, ob rojstnem dnevu
Sreda: 16. 11. 2022 
Marjeta Škotska, kraljica
Ob 7.00: + Štefan Majnič, po namenu Silve Narobe
Četrtek: 17. 11. 2022
Elizabeta Ogrska, redovnica
Ob 18.30: + Tončka Novak, obletna
Petek: 18. 11. 2022
Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla
Ob 18.30: + Dani Zrnec, ob rojstnem dnevu
Sobota: 19. 11. 2022
Matilda, redovnica, mistikinja
Ob 18.30: + Stane Pirnat, obletna
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA - 20. november 2022
Sklep tedna zaporov in Začetek tedna Karitas
Edmund, kralj
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: za vse pokojne iz družine Kovač

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

“S SVOJO STANOVITNOSTJO SI BOSTE PRIDOBILI
ŽIVLJENJE”

Verjetno bodo še potresi in pretresi. Kaj če ne bomo uspeli rešiti globalnega
podnebja? Kaj če se bodo poplave in suše in pandemije nadaljevale? Kaj če se
svetovni gospodarski sistem sesuje in sproži še večje begunske in migrantske
valove? Kaj če skrajni islamisti sprožijo bombe v baziliki sv. Petra v Rimu? Kaj če
Putin uporabi jedrsko orožje? Kaj če nas bodo preganjali zaradi vere? ...

Kristjani smo realisti! Spoprimemo se z resničnostjo, delamo, kar je v naši moči,
da bi rešili, kar se rešiti da, a poskušamo gledati onkraj “prihodnosti”, kakršno nam
slikajo drugi ali pa sami in se je morda bojimo. Današnja Božja beseda nas
opogumlja, da je prihodnost v Božjih rokah, v rokah ENEGA, Boga Stvarnika, ki je
pred 13,8 milijardami let vse začel - iz nič. 

Prerok Malahija (3,19-20b) je kljub zaskrbljenosti nad predrzneži in krivičniki
poln zaupanja v Gospoda nad vojskami, ki obljublja dan, ki jih bo sežgal, “vam pa, ki
se bojite mojega imena, vzide sonce sonce pravičnosti in ozdravljenje”. Sicer pa na
večih svetopisemskih mestih Bog daje možnost tudi grešnikom, da bi se spreobrnili
in živeli, kajti takšna je njegova volja. Bog in zlo enostavno ne gresta skupaj.

 “Biti stanoviten” pomeni vztrajati v hoji
za Jezusom, vaditi se v ljubezni do bližnjega,
biti pošten, mirno živeti, biti zvest Božjim
zapovedim. To  pa nas lahko vodi v konflikte.

Čas za stanovitnost je vedno zdaj. Če nas
vznemirja in straši, kar se dogaja okoli nas in
se nam vsiljuje misel, da ne pomeni to morda
že konec sveta, nas Pavel opominja, naj v
miru opravljamo svoje delo, da ne bi bili
drugim v breme (2Tes 3,7-12). Jezus pa (Lk
21,5-19) zagotavlja, da konec ni konec, po tem je življenje. Življenje kot pridobitev.



Danes je šesti svetovni dan ubogih. Poteka pod
geslom: “Zaradi vas je Kristus postal ubog” . S
temi Pavlovimi besedami Korinčanom (2 Kor
8,9) je papež Frančišek naslovil svojo poslanico
za ta dan. Kakor Pavel prve kristjane iz Korinta
želi Frančišek opogumiti današnje kristjane pri
prizadevanjih za solidarnost do bratov in sester

v stiski. “Svetovni dan ubogih letos prihaja kot zdrav izziv, ki nam pomaga, da
se ozremo na svoj način življenja in številne oblike revščine okoli nas. Šteje to,
da se osebno vključimo in s tem udejanjimo svojo vero”.

V tem tednu od 13. do 19. novembra obhajamo
teden zaporov, z namenom, da bi se kristjani v
večji meri zavedali potreb vseh, ki so se znašli v
zaporu. Naslov letošnjega tedna zaporov je Hvala
za. “Težko pa je biti hvaležen, počastiti Boga,” piše
zaporniški vikar Robert Friškovec, “ko se življenje
zdi brezupno, osamljeno ali nepravično”. Če smo
hvaležni za male stvari, vendarle spoznamo, da so

te dejansko velike - “nov dan, ki prinaša novo priložnost, družina, prijatelji,
zrak, ki ga dihamo, streha nad glavo, hrana, prijaznost neznanca, zvestoba
domače živali”. Hvaležnost nam pomaga spoznati, da je življenje dar, da ni
samoumevno in da ga vzamemo resno. Skupaj s kristjani tudi drugih
krščanskih cerkva in skupnosti smo povabljeni, da molimo za “uboge” v
zaporih, da bi se “skozi sovražnost, stigmo in obup premaknili proti upanju” in
v hvaležnosti za življenje zmogli zaživeti odgovorno in svobodno.

Na srečanju Župnijskega pastoralnega sveta 7.
novembra smo se dogovorili za pletenje adventnih
vencev, v sredo 23. novembra 2022 od 15. ure
dalje, v dvorani pastoralnega doma. Vsi lepo
vabljeni na to ustvarjalno druženje: otroci s svojimi
starši, stari starši, mladi in drugi župljani, da naredite
venček zase in še za dobro delo, saj naši verniki

sprašujejo po vencih, da bi jih kupili. Mogoče lahko naberete zelenje ali mah,
izdelate ali naberete okraske (storžke, želode in želodove kapice, naredite
posuše rezine pomaranče), prinesete bleščice, spreje za dekoracijo, obvezno
pa prinesite s seboj obroče - iz vej ali drugih materialov, morda tudi lepilno
pištolo, lepilo, škarje, vrvice, žice, trakce. Zelenje bo na razpolago v naši
dvorani. Tako bomo pomagali adventnemu vencu ohraniti njegovo mesto v
bogoslužju in narodnem izročilu, on pa nam pri duhovni pripravi na Božič.

Adventno srečanje župnijskih pastoralnih svetov in
ključarjev za našo dekanijo bo na prvo adventno nedeljo,
27. novembra, na nedeljo Karitas, ob 16. uri na Viču.
Že sedaj vabljeni k udeležbi na tej duhovni pripravi na
Božič.

Srečanje z Miklavžem bo letos na drugo adventno
nedeljo, to je 4. decembra, na god sv. Barbare, po deseti
maši. Kot vedno prinese nekaj za vse otroke in še kak
bonbon za odrasle, posebej pa obdari zaslužne
ministrante in ministrantke ter otroke v pevskem zboru.
Miklavž ponavadi nagrajuje, rad pa tudi spodbuja k
pridnosti in dobroti. Zato se le potrudimo!

“Kdor noče delati, naj tudi ne jé”.

Pavel (ali njegovi učenci) s tem stavkom niso mislili ubogih ali
brezposelnih, ampak verske zanesenjake, ki so mislili, da je Božje
kraljestvo blizu in da se za zemeljsko, kot je vsakodnevna skrb za
preživetje, ni potrebno več truditi. Takšno sanjarjenje je grajal tudi Jezus
pri Mateju (6,25-34).

Kaj če bi mislili drugače? In sicer v pogledu na Jezusovo oznanilo o
prihajajočem Božjem kraljestvu, v čigar središče postavi uboge, krotke,
usmiljene, tiste, ki iščejo pravičnost in mir. (Mt 5,3-12)

Kako opišemo delo? Je to res samo merljiva uspešnost, ki je bila
vnesena v naš gospodarski sistem? Ali pa ima David Orr prav, ko v svoji
knjigi “Ekološka pismenost: izobraževanje naših otrok za trajnostni svet”
piše: “Naš planet ne potrebuje še več uspešnih ljudi. Planet nujno potrebuje več
ljudi, ki delajo za mir, zdravijo, obnavljajo, pripovedujejo zgodbe in zgodovino,
ljudi, ki ljubijo”.

Torej! Če hočemo vsi tudi jutri še jesti,
potrebujemo drugačne vizije!

Delati za mir, pripovedovati zgodovino in
zgodbe, ljubiti, zdraviti in obnavljati - ali niso
to dela, ki jih moramo storiti, da bi lahko vsi
še jutri jedli? Drugače bodi pojutrišnjem jedli
samo še tisti, ki imajo že itak vedno največ
koristi od gospodarskega dela: bogati in
mogočni.


