
 GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

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
Ponedeljek: 23. 1. 2023
Zaroka Marije in Jožefa
Ob 18.30: + Tone Pirnat, ob rojstnem dnevu
Torek: 24. 1. 2023 
Frančišek Saleški, škof, cerkveni učitelj; spomin Marije Pomočnice kristjanov
Ob 18.30: + Marija Bakšič, po namenu Ane Resnik
Sreda: 25. 1. 2023
Spreobrnitev apostola Pavla; sklep tedna molitve za edinost kristjanov
Ob 7.00: + starši in sorodniki Fink
Četrtek: 26. 1. 2023
Timotej in Tit, škofa
Ob 18.30: + Ivanka Ihan, po namenu sestre Lojzke
Petek: 27. 1. 2023
Angela Merici, ustanoviteljica uršulink
Ob 18.30: + Janez Gregorc, 30. dan smrti
Sobota: 28. 1. 2023
Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Frančišek Majerič, ob rojstnem dnevu
4. NEDELJA MED LETOM - 29. januar 2023
Praznovanje godu sv. Janeza Boska
Ob 8.00: + Andrej Pogačnik, po namenu Robija Berdena z družino

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

Po velikih praznikih - Božiču, Novem letu in Gospodovem raglašenju  se je v dnevno rutino
družin in skupnosti vrnila mirnost. Zimski čas je, ko se praviloma ne dogaja veliko, razen morda
veselja na snegu, in če nas ne prestraši kaj nepredvidenega. Lahko se navadimo na to, da je svet
takšen, kakršen je: svetel in temen, dober in hudoben. Nekakšen dolgčas se razširi, preden se
pokaže pomlad.

Jezus začne svoje javno delovanje (Mt 4,12-23). Čas priprave je minil. Po 30 letih tišine in
skritosti v Nazaretu se odloči za “službeno potovanje” za dve ali tri leta. Danes preseže Nazaret.
Ne preskoči pa vsakdanjega življenja, ostaja v njem in prinaša Božje kraljestvo v življenje ribičev
v Kafarnáumu. Jezusovo delovanje je od vsega začetka preroško. Kafarnaum je mesto v Zábulonovi
in Neftálijevi pokrajini, o kateri prerok Izaija govori kot o deželi smrtne sence, in z Jezusom so
njeni prebivalci zagledali veliko luč. Luč, ki jim je zasijala, je Jezus, ki je uresničitev Izaijeve
prerokbe. In Jezus si želi, da bi bil sprejet, kajti prinaša jim nebeško kraljestvo. Zato jih poziva k
spreobrnjenju; Spreobrnite se dejansko pomeni Sprejmite me. In potem začne iskati sodelavce -
pri njihovem delu. Iz Nazareta gre v Kafarnaum in
danes do Tebe in mene. Svoje poti noče hoditi brez nas.
Dalje je o Njem rečeno, da je na poti oznanjal evangelij
kraljestva in ozdravljal vse vrste bolezni in slabosti.
Čudežna ozdravljenja so bila prednostno znamenje, da
je z Jezusom nastopil mesijanski čas.

V pogledu na preteklo leto je pravzaprav težko
verjeti, da se je nebeško kraljestvo približalo. Čeprav
vemo, da še nikoli ni bilo ne časa ne sveta brez trpljenja. Če Jezus vendarle govori o bližini
nebeškega kraljestva, potem se bomo potrudili, da bi mu verjeli.

S tem se evangelij te nedelje ne konča. Potem ko je govoril o nebeškem kraljestvu, Jezus kliče
prve učence. In že smo v tej navezi: poklicani, da sodelujemo pri nadaljnjem približevanju
nebeškega kraljestva danes in v našem kraju. Prav tistim, ki v nebeško kraljestvo ne zmorejo več
verjeti: pomagati vojnim beguncem, obiskovati bolnike, deliti z revnimi, poslušati potrte ...



 Prihodnjo nedeljo bomo pri obeh mašah praznovali god sv. Janeza Boska ,
ustanovitelja salezijanske družbe in vzgojitelja mladih. Še posebej mu bomo
priporočili naše otroke in mlade, da bi postali dobri ljudje, kristjani in državljani,
za kar si je don Bosko pri mladih najbolj prizadeval - za njihovo srečo.

 Gimnazija Želimlje in gimnazija Šentvid organizirata dneva odprtih vrat in
informativna dneva. Vse informacije lahko preberete na plakatih zadaj na
stenčasu. Še posebej je to aktualno za naše devetošolce - za njihovo nadaljnjo
kakovostno izobrazbo in krščansko oblikovanje osebnosti.

Razpnimo jadra za Svetega Duha
in razširimo prostor svojega šotora

G
eslo letošnje nedelje Božje Besede je vzeto iz preroka Izaija (54,2).
Navezuje se na sinodalni proces, ki se bo sklenil s škofovskim
zasedanjem oktobra 2023. Ko so sestavljalci dokumenta za

celinsko fazo v Frascatiju v duhu sinodalne metodologije poslušanja,
pogovora in razločevanja pregledali povzetke poročil s škofovskih
konferenc, vzhodne katoliške Cerkve, redovnih skupnosti, cerkvenih združenj in gibanj, so bili
ganjeni “nad čudovitimi deli, ki jih Bog opravlja v svoji Cerkvi”; doživeli so, da se “nam Cerkev ponuja
kot dom za vse”in da nas pot sinodalnosti vodi “k resničnemu sprejemanju vseh”, kar je cilj sinode.
Če bomo razločevali, kaj Jezusov Duh govori Cerkvi, če mu bomo prisluhnili, ne bomo razširili le
svojih šotorov, temveč tudi svoja srca.

P
ovabljeni smo, da vsi skupaj iščemo načine, kako prisluhniti Svetemu Duhu, ki po vsakem
izmed nas govori naši Cerkvi. Za to si je treba vzeti čas, se učiti opazovati in prisluškovati. Če
želimo zaznati in zajeti Svetega Duha, je potrebno razpenjati jadra v pravo smer, vztrajati v

brezveterju, ko se zdi, da Bog molči, da se nič ne premika, in vzdržati tudi, ko močno zapiha, ko piha
od vsepovsod in včasih tudi kaj odpihne. Takrat je potrebno poprijeti za prave vrvi in privezati jadra
za prave količke in sidra. Za takšno delo pa potrebujemo drug drugega. Nihče ne zmore sam
obvladati vsega. Drug ob drugem bomo lažje razločevali duhove in glasove. So glasovi, ki nas
spodbujajo k rasti in so glasovi, ki nas hočejo premamiti, ustaviti, preplašiti.

P
oslušanje je osnovna drža, ki gradi odnose in skupnost. Poslušanje ustvarja potreben prostor
znotraj človeka in med ljudmi, da se lahko zgodi srečanje z Drugim, z resnico - z življenjem.
Bog se je človeku najprej razodel po besedi, da bi ga ne prepričal z močjo, ampak povabil k

poslušanju, v svoboden odnos. Poslušanje je zato sestavni del ljubezni in vere. Ko preroki pozivajo
ljudstvo k poslušanju, je to hkrati poziv k ljubezni (5 Mz 6,4sledi), saj lahko resnično poslušam samo
tistega ali to, kar ljubim. Vera je iz poslušanja, pravi apostol Pavel (Rim 10,17). Cerkev se imenuje

v grškem jeziku ekklesia - sklicana, poklicana, zbrana, ker je nastala iz poslušanja Božjega klica.
Zato se bo lahko tudi prenovila samo iz Klica in poslušnosti temu Klicu.

Z
atorej z Božjo besedo razpnimo jadra in razširimo prostor svojega šotora. Najprej svojega
osebnega šotora oziroma kotička, ki smo si ga z leti zgradili in smo se nanj že navadili. Čeprav
se morda v njem počutimo varne, pa obstaja nevarnost, da smo v njem vedno bolj sami,

nezadovoljni, žalostni, jezni. Bodite pogumni in iskreni in prisluhnite najprej sebi, svojim željam,
pa tudi razočaranjem, svojim ranam in neuspehom. Ob tem boste gotovo zaslišali tudi besedo od
zgoraj, ki nam jo Oče po Svetem Duhu pošilja in čaka pred našim šotorom, da dvignemo zagrinjalo
in spustimo vanj svetlobo in svež zrak, da lahko globoko vdihnemo in spet zagledamo modro nebo
nad nami. Tako opogumljeni in okrepljeni bomo lahko slišali drugega: glas Boga, glas sočloveka,
glas stvarstva. 


