
 GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

2. NEDELJA MED LETOM - 15. januar 2023
Nedelja verskega tiska 
Ob 8.00: + nadškof Alojz Uran, ob rojstnem dnevu
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 16. 1. 2023
Berard in drugi maroški mučenci
Ob 18.30: + Ljudmila Vrečar, po namenu družine Cokan
Torek: 17. 1. 2023 
Anton (Zvonko), puščavnik, opat
Ob 18.30: + Marija Bakšič, po namenu družine Resnik
Sreda: 18. 1. 2023
Marjeta Ogrska, kneginja, dominikanka
Začetek tedna molitve za edinost kristjanov
Ob 7.00: + starši in sorodniki Fink
Četrtek: 19. 1. 2023
Božji služabnik Friderik Irenej Baraga, misijonar
Ob 18.30: + Ivanka Ihan, p. n. sestre Marije in nečakov Maje in Bine z družino
Petek: 20. 1. 2023
Fabijan, papež in Sebastijan (Boštjan), mučenca
Ob 18.30: + Antonija Bonifer, 7. dan pogreba
Sobota: 21. 1. 2023
Agnes (Neža, Janja), devica, mučenka
Ob 18.30: + Angelca Petrič, obletna
3. NEDELJA MED LETOM - Nedelja Božje besede - 22. januar 2023
Vincencij (Vinko), diakon in Laura Vicuna, devica
Ob 8.00: za Božje varstvo in blagoslov v družini Berden
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

ZBIRAJMO SE K DARITVI BOŽJEGA JAGNJETA

Bogoslužni “čas med letom” se je začel že prejšnjo nedeljo, vendar se praznik Jezusovega
rojstva obhaja v znamenju božičnega veselja. 2. nedelja med letom je prva “zelena nedelja” še
mladega leta 2023, ker je mašni plašč zelene barve.

Čas med letom je razdeljen v dva velika različna dela, ki ju prekine postni ni velikonočni čas.
V tem letu traja do 7. nedelje med letom, 19. februarja in se potem po binkoštnem ponedeljku, 30.
maja, nadaljuje v 8. tednu med letom in konča s soboto pred 1. adventno nedeljo, 2. decembra.

“Zeleni” čas med letom se je do nedavnega imenoval “navadne nedelje” cerkvenega leta. Večje
praznike obhajamo samo občasno in v manj slovesni obliki, kar morda starejši pogrešamo.
Nekateri so postali “nezapovedani”, kot na primer “svečnica” in se maša sme opustiti “brez greha”.

Morda pa je tudi to dragoceno v tem času med letom: da nam ni treba vedno praznovati
bogoslužja s fanfarami in tarnati  nad pomanjkanjem sodelavcev v cerkvi ali v dvorani. Smemo
biti enostavno tu in čisto preposto praznovati. To vrédnosti bogoslužja nič ne odvzame. Ampak nam
olajša, da se znova vrnemu k temu, kar je zares pomembno: da nam Bog govori v svoji besedi, da
se z njegovim Sinom Jezusom srečamo v preprostih
znamenjih kruha in vina, in kot Božjim Jagnjetom, ki
odjemlje greh sveta.

Ravno slovesni prazniki nas lahko vpeljejo v
skušnjavo, da bi malce preusmerili pozornost. Močni
vtisi pri takšnem bogoslužju vplivajo na nas: ne
samo na ušesa, tudi na voh, ko se razširja vonj
kadila. Čas med letom odkriva preprosto lepoto
naše krščanske vere in kaže, za kaj resnično gre:
nedeljo za nedeljo Bog zbira svoje ljudstvo, da bi
poslušalo njegovo besedo, da bi obhajalo spomin njegovega Sina. To je pravi temelj, na katerem
kristani stojimo. Bog nas kliče skupaj, da bi se kot skupnost verujočih, kot njegovo ljudstvo, vedno
na novo odprli njegovi navzočnosti in bližini. To bomo obhajali vsako nedeljo v tem letu 2023.

 Zato: Prisrčno vabljeni k daritvi Božjega Jagnjeta, k našemu skupnemu bogoslužju.



 Pri adventni akciji Otroci za otroke v misijonskih deželah  je sodelovalo 26
veroučencev in zbralo 325. evrov. V imenu otrok, ki jim boste pomagali in s
tem dali upanje na boljše življenje, HVALA otrokom in staršem, da ste jih
spodbujali pri tem dobrem delu in jih obenem vzgajali za dobrodelnost.

 V sredo, 18. januarja, začenjamo teden molitve za edinost kristjanov .
Izbrana glavna misel tedna je vzeta iz Izaijevega odlomka: “Naučite se delati
dobro, skrbite za pravico”. Molitev za edinost poteka znotraj boja proti vsemu,
kar nas deli kot ljudi, ki smo ustvarjeni po Božji podobi in zato deležni
enakega dostojanstva. V teh dneh smo povabljeni, da bi se zbirali k večernim
mašam, razen v sredo zjutraj ob 7. uri. Molili bomo za pravičnost in mir, za
krepitev družinskega življenja, za spoštovanje manjšinskih skupnosti, za
ohranjevanje stvarstva ter za spravo med narodi in skupnostmi.

“NAUČITE SE DELATI DOBRO,
SKRBITE ZA PRAVICO”

(Iz 1,17)

Letošnji teden molitve za edinost
spominja na to, da ekumenizem ni samo
molitev za ta veliki cilj, ampak nujno
vključuje tudi konkretno sodelovanje med
kristjani različnih skupnosti in cerkva.

Cerkveni dokumenti naštevajo naslednja področja: pravičnost in mir, krepitev
družinskega življenja, spoštovanje manjšinskih skupnosti, ohranjevanje
stvarstva, sprava med narodi in skupnostmi. Lep primer takšnega sodelovanja
pri nas so izjave Svéta krščanskih cerkva in islamske skupnosti, v katerih se
podpisnice zavzemajo za temeljne človeške vrednote. Lani so se soglasno
izrekle v prid tradicionalnega pojmovanja družine in zakona.

Letos se molitev in razmišljanja dotikajo rasizma v ZDA, posebej v zvezni
državi Minnesoti. Zgodovina tamkajšnjih cerkva je povezana z rasnimi
konflikti, ki so obenem velik dejavnik cerkvenih delitev.

Vsaka razdeljenost ima svoje korenine v grehu. Tudi rasizem je sestavina
greha, ki je razdelil kristjane med seboj. 

Osrednje besedilo molitve za edinost se glasi: “Naučite se delati dobro,
skrbite za pravico. Pomagajte zatiranemu, zagovarjajte siroto, branite vdovo”
(Iz 1,17).

Tema “skrbí za pravico” je tudi sestavina sinodalnega procesa, ki je prav
tako v službi “socialne pravičnosti, človekovih pravic in skrbi za skupni dom”.

O BOŽJEM JAGNJETU

V cerkvah lahko pogosto najdemo upodobitev, ki na
prvi pogled ni razumljiva: jagnje, ki krvavi in nosi avreolo
in zastavo. Pri maši slišimo o Božjem Jagnjetu, ki odjemlje
grehe sveta (Jn 1,29). Kaj to pomeni?

Razlaga je nekoliko razsežnejša. V Svetem pismu, pa
tudi v grški in rimski antiki je jagnje veljalo za daritveno
žival; vsaj v tistih časih, ko so Bogu/bogovom še darovali
živali. Od tod govor o “daritvenem jagnjetu”, ki obstaja še
danes. Tem daritvenim jagnjetom so pogosto simbolično naložili greh ljudi. Na to se sklicuje tudi
Janez Krstnik, ko v Janezovem evangeliju (1,36) označi Jezusa kot Božje Jagnje.

Jezus kot Božje Jagnje, ki nosi grehe sveta. S tem je mišljena Jezusova smrt na križu - od tod
tudi upodobitev krvi, ujete v kelih. To se nanaša na Jezusove besede pri zadnji večerji, ko je
učencem dal piti iz keliha: “Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in rekel: Pijte iz njega vsi. To
je namreč moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge v odpuščanje grehov”  (Mt 26,27-28).

In kaj pomeni zastava? Ta zastava je zastava zmage in simbolizira, da Jezus ni ostal v smrti,
ampak je vstal, da je torej življenje premagalo smrt.


