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3. ADVENTNA NEDELJA- 11. december 2022
Damaz I., papež
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Marjan Zrimšek, obletna
Ponedeljek: 12. 12. 2022
Devica Marija iz Guadalupe
Ob 18.30:  + Filip Ogrinc, po namenu Malnarjevih

     + Ivan Jager, ob rojstnem dnevu
Torek: 13. 12. 2022
Lucija, devica, mučenka
Ob 18.30:  + Janez Nebec, obletna

     + Marinka Sedej, obletna
Sreda: 14. 12. 2022 
Janez od Križa, duhovnik, cerkveni učitelj
Ob 7.00: + Janko Petrič, obletna
Četrtek: 15. 12. 2022
Marija Krizina Bojanc, Marija Antonija Fabjan in tovarišice mučenke
Ob 18.30: + Franc Babšek
Petek: 16. 12. 2022
Adelajda (Adela), kraljica - začetek božične devetnevnice
Ob 18.30: za zdravje in Božji blagoslov ob godovih v družini Slanc
Sobota: 17. 12. 2022
Viviana, opatinja
Ob 18.30: + Marija Nebec iz Babne Gorice, obletna
4. ADVENTNA NEDELJA- 18. december 2022
Vunibald, opat
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Filip Ogrinc, po namenu Iztoka Petriča

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

KAJ, KOGA ŠE ČAKAMO?

Advent je čas čakanja. Čakamo - jaz
čakam. Na kaj čakamo? Ali vrh čakanja tudi
kaj pričakujemo? Ali pa v teh težkih kriznih
časih ne moremo več pričakovati, da pride še
kaj dobrega?

Advent je čas cerkvenega leta, v katerem
se kristjani vseh veroizpovedi pripravljamo na Božič, na praznik rojstva Jezusa
Kristusa. Vendar nas advent spominja tudi, naj pričakujemo drugi Kristusov prihod
ob dovršitvi sveta. 

Tudi čas, v katerem je deloval Janez Krstnik kot klicar v puščavi in kot krstitelj,
je bil čas pričakovanja. Judje so hrepeneče čakali na obljubljenega Mesija. “Ali si ti
tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?” S tem vprašanjem se srečamo v
današnjem evangeliju (Mt 11,2-11).

Kajti Janez Krstnik je slišal za Jezusovo oznanilo, izvedel je za njegova dela. Ne
da bi povsem dvomil o Jezusu, se čudi, ko ga vidi, da uresničuje tip Mesija, ki je tako
različen od tistega, ki ga je on čakal; podobno kot vsi Judje je imel politično podobo
Mesije. S tem, ko Jezus namigne na Izaijeve prerokbe, pokaže Janezu, da njegova
dela res začenjajo mesijansko dobo, vendar na način dobrih del in odrešenja, ne
nasilja in kazni.

Jezus torej da Janezu jasen odgovor:
Glej, odpiram slepim oči, pa tudi tistim, ki mislijo, da so že vse videli.
Glej, odpiram gluhim ušesa, pa tudi tistim, ki mislijo, da so že vse slišali.
Glej, očiščujem gobave, pa tudi tiste, ki si domišljajo, da imajo čisto vest.
Glej, storim, da hromi hodijo, pa tudi tisti, ki so prepričani, da poznajo že vse poti.
Glej, ubogim oznajam veselo Božje sporočilo, pa tudi tistim, ki menijo, da imajo

že vse.
Ob tem se postavlja vprašanje: Kaj oziroma koga še čakamo?



 Danes po drugi maši je v novem domu srečanje za starše bodočih
prvoobhajancev. Lepo vabljeni!

 V petek, 16. decembra, začnemo božično devetdnevnico . Z njo se bolj
pozorno in močno pripravljamo na praznovanje Jezusovega rojstva v božični
noči, predvsem v naših srcih. Pri tem nas bodo spremljale misli nam že znane
pisateljice podobnih vsebinTadeje Roblek iz Gorič iz knjižice Nina in božične
zgodbe, kot jih piše življenje, Vsi ste lepo vabljeni k tej devetdnevnici, posebej
otroci: ob vsakem obisku boste prejeli ovčko za vaše jaslice. Drugače pa se
tudi doma zbirajte k molitvi ob adventnem vencu, na katerem danes prižgite
tretjo roza svečo, ki vabi k veselju, saj je Božič že blizu.
Morda bi lahko kak večer povabili na svoj dom Marijo
romarico, ki čaka na vas v župnišču. Otroci, ne pozabite 
nahraniti lačnih otrok v misijonskih deželah, tako da v
hranilnik prispevate za skodelico riža, morda za zvezek ali
zdravila. Pomislite, da pomagate skupaj z otroci vsega sveta,
in če slovenskih otrok ne bo zraven, bo resnično sramotno za naše družine. 

 Priložnost za božično spoved bo na četrto adventno nedeljo, 18. decembra,
pri obeh mašah. V zadnjem tednu pred Božičem bo možnost prejeti zakrament
sprave tudi na Rakovniku: dopoldne od 9. do 12. ure in popoldne od 15. do
19. ure.

 Za mladino bo skupna priprava na Božič v petek, 16. decembra, na
Rakovniku ob 19.30 v cerkvi.

UČIMO SE POSLUŠATI ČUDEŽE

To, kar nam prerok Izaija (Iz 35, 1-6a.10) opisuje s podobami cvetoče in sončne
narave, v razkošju barv, vonjev in glasov, lahko vidimo samo z duhovnimi očmi. In
ravno to nam je težko. Veliko bolj imamo pred očmi izsušene travnike in gozdove
minulega poletja. Podobno nam gre s čudeži, o katerih govori prerok: slepi, gluhi,
hromi in nemi bodo oživeli kakor izsušena zemlja, ko priteče voda. Ste vse to že
doživeli? Ne potolaži nas, če vemo, da se je prvim Izaijevim poslušalcem pred okrog
2500. leti dogajalo enako. Kako potem okrepiti utrujene roke, utrditi klecava kolena?
Kako odvzeti strah plahim in jih opogumiti?

Kako na dobrem je Janez Krstnik v evangeliju (Mt 11,2-11): sodobnik Jezusovih
čudežev. Toda ali je resnično na boljšem? V težkem položaju zapora in pred grozečo
usmrtitvijo je odvisen od tega, da verjame, kar sliši. Kakor mi v vseh žalostih in
skrbeh tega leta, ki gre h koncu. Tako iz Izaijevih kakor iz Jezusovih ust slišimo o
velikih čudežih, ki jih dela Bog. In moramo se učiti poslušati in potem verjeti;
moramo se učiti poslušati čudeže: da bi se v nas uresničili: da ne bomo več slepi za

Božje delovanje in trpljenje drugih. Da ne bomo več gluhi za Božjo besedo. Da ne
bomo več hromi v hoji za Jezusom. Toda kako to gre - učiti se poslušati?

Najprej si moramo priti na jasno: pred vsem govorjenjem in delovanjem je
poslušanje. Poslušanje Božje besede, poslušanje tega, kar drugi pravijo, ne da bi
vedno mislili, da sami boljše vemo. Verjetno pa je najtežje poslušati sebe. Morda
zato, ker slišimo reči, ki jih ne bi radi slišali. Ko se nam na primer oglaša vest.

Danes se na poslušanje pogosto gleda kot na pasivno vsrkavanje glasov in
hrupa, ki vplivajo na nas od zunaj. Poslušanje pa, ki se ga moramo naučiti, je aktivno
poslušanje, prisluškovanje, premišljevanje, tehtanje. Božja Mati nam je lahko zgled.
Na koncu božične zgodbe evangelist zapiše: “Marija pa je vse te besede shranila in
premišljevala v svojem srcu” (Lk 2,19). V srcu premišljevati pomeni tudi vprašati se:
Ali razumem Božje Božjo besedo pravilno ali pa tako, kakor jo želim razumeti? Kar
mi drugi pravijo, moram preveriti in potrditi ali zavrniti. Kaj slišim od sebe: glas vesti
ali moje želje? V Jakobovem pismu beremo: “Veste, ljubi moji bratje: vsak človek naj
bo hiter za poslušanje, počasen za govorjenje, počasen za jezo” (1,19). Hiter za
poslušanje pomeni najprej biti pripravljen prisluhniti in si za to vzeti čas. Šele potem
smemo preiti na govorjenje in ukrepanje. Kajti samo poslušati ni dovolj. Kar jasno
izrazi prerok: “Okrepíte utrujene roke in utrdite klecava kolena. Recite plahim:
Bodite močni, nikar se ne bojte!” Ali Jakob: “Postanite uresničevalci besede in ne le
poslušalci, ki sami sebe varajo”(1,22), in še: “Vera, če nima del, je sama zase mrtva”
(2,17). Iz pravilnega aktivnega poslušanja izhaja pravilno govorjenje, pravilno
obnašanje, pravilno ravnanje.

Ni lahko v teh nemirnih časih verovati v obljube, ki so dane za prihodnje čase.
Izaijeve prerokbe so sicer blagozveneče našim ušesom, in vendar se zavedamo, da
smo še zelo daleč od takšnega rajskega stanja. Ali so nam lahko njegove besede
spodbuda, da se še bolj zavzamemo za izboljšanje razmer?

Jakobovo pismo (5,7-10) nas poziva k potrpežljivosti. Ni vsak cilj hitro dosegljiv.
Niti za kmeta niti za preroka. Tudi Božič potrebuje štiri adventne tedne.


