
 GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

1. POSTNA NEDELJA - 26. februar 2023
Aleksander (Branko), škof
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane

Ob 10.00: + starši Anton in Julijana Novak in v zahvalo za življenje
Ponedeljek: 27. 2. 2023
Gabrijel Žalostne Matere Božje
Ob 18.30: + Filip Ogrinc, po namenu Cirila Zupančiča
Torek: 28. 2. 2023 
Roman, opat
Ob 18.30: + Ivanka Ihan, po namenu sosede Ane Erklavec
Sreda: 1. marec 2023
Albin (Zorko), škof
Ob 7.00: v čast sv. Judu Tadeju za rešitev sina
Četrtek: 2. 3. 2023
Neža (Agnes) Praška, klarisa, opatinja
Ob 18.30: + starši Jager, + sestra in brat
Petek: 3. 3. 2023
Kunigunda, kraljica - prvi petek
Ob 18.00: Molitev križevega pota
Ob 18.30: + Jože Kraškovic
Sobota: 4. 3. 2023
Kazimir, poljski kraljevič - prva sobota
Ob 18.30: za vse pokojne iz družine Erklavec in + starši Žitnik
2. POSTNA NEDELJA - 5. marec 2023
Hadrijan (Jadran), mučenec
Ob 8.00: + Marinčkovi iz Orel

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

“Še dobro, da ne vemo, kaj nas čaka.”  Vedno znova
slišimo v pogovorih. Delamo vse, kar je v naši moči, da
poskrbimo za finance in zdravje. Kako bo izgledalo
naše življenje v prihodnosti, kako se bo končalo, ne
moremo vedeti. 

Živimo v družbi znanja. Dovolj je en klik, pa izvemo
o vsem na svetu. Volilni izidi, ekonomski podatki,
vreme, vse je napovedano. In pogosto se napovedi ujemajo s tem, kar se pozneje
zgodi. Kaj je potem dobrega na tem, da ne vemo, kaj vse nas še čaka?

Želja po spoznanju in védenju je stara toliko kot človeštvo. Kar človek je, je
postal z razmišljanjem o tem, kaj bi se lahko zgodilo, razvija strategije in sprejema
previdnostne ukrepe do danes. Človek lahko spremeni svet v mnogih delih, da bi v
njem dobro živeli. To pa je samo ena stran spoznanja in znanja. Drugo stran nam
razodene Sveto pismo (1 Mz 2,7-9; 3,1-7). Jesti od  drevesa spoznanja in postati
pameten, je prva človeka tako zamikalo, da sta kljubovala Božji prepovedi. In kar sta
spoznala, ni bilo tisto, o čemer sta sanjala. Pustila sta se zapeljati. Izgovor na kačo
ni pomagal. Nista spoznala svoje prihodnosti, nista spoznala zakonitosti sveta in
vesolja, ampak kot pove Sveto pismo: “Spoznala sta, da sta naga”.

Nagota v prenesenem pomu namreč pomeni biti brez zaščite. Nagi pridemo iz
materinega telesa in smo odvisni od naklonjenosti, pomoči in varstva. A bolj ko se
tega zavedamo, močneje se nas lotevajo skrbi in strahovi, ki bi nas utegnili potolči,
če bi natačno vedeli za potek naše usode. Izgubili bi zaupanje v življenje, ki nas nosi.

Bog ne odstopi od tega, kar je ustvaril. Preden izžene človeka iz raja, potem ko
je ta spoznal, da je nag, ga obleče, pomeni, naprej poskrbi zanj. Celo sam postane
človek. Nag pride na svet, nag umre na križu v neomajni veri v Boga Očeta, ki bo tudi
po smrti skrbel zanj.  Dobro je, da ne vemo, kaj nas čaka. In da spoznamo, da smo
nagi. V tem postnem času pustimo Bogu, da nas obleče in postavi nazaj v raj! 



 Na dekanijsko romanje, ki bo v soboto, 4. marca, na Trsat pri Reki, gre šest
naših župljanov. Dva avtobusa sta že polna, tako je tudi število prijav
zaključeno. Naši romarji počakate avtobus na Rakovniku, odpelje ob 7.35.
Prispevek 35 evrov plačate na avtobusu organizatorju romanja patru Pepiju,
viškemu župniku.

 V četrtek pred prvim petkom bomo ob 17.30 molili za nove duhovne poklice.
Lepo vabljeni.

 Na prvi petek bom obiskoval naše bolnike in jim prinesel zakramente. Drugi
pa lepo vabljeni najprej h križevemu potu in potem k maši, pri kateri se bomo
posvetili Jezusovemu Srcu.

 Na prvo soboto se bomo posvetili Marijinemu brezmadežnemu Srcu in molili
za duhovnike.

 Prihodnja nedelja je prva v mesecu marcu , zato bo pri obeh mašah
priložnost za zakrament sprave. Po obeh mašah bo običajni ofer za novo
stopnišče v zvoniku, to je od kora do zvonov. Kakor sami občutite v svojem
gospodinjstvu, so vsote na položnicah strahotno poskočile, zlasti za elektriko in
plin, vrhu tega cerkev še vedno plačuje obrtniški tok in plin. Nasploh so stroški
vzdrževanja zelo visoki. Da jih zmoremo pokrivati, vsakemu posebej Bog plačaj,
tudi že za naprej.

N
eomejena živila, neomejeno
razpolaganje z življenjem,
neomejena oblast - to so

skušnjave, ki jim je izpostavljen Jezus.
Danes bi jim lahko prišteli vsaj četrto:
neomejena rast. Neomejena rast v
končnem svetu - tukaj je zemlja
iztisnjena kakor limona; iztisne se vse,
kar je mogoče iztisniti. Brez ozira na
kasnejše rodove in brez ozira na ljudi na

drugih celinah. Skušnjava neomenjene rasti ne zadeva ljudi, ki se kakor
Jezus postijo 40 dni, ampak ljudi v njihovi pre-nasičenosti. Omejitev in
odrekanje bi bila prava odgovora na skušnjavo neomejene rasti.

Vse se začne s strahospoštovanjem do Boga.
Strahospoštovanje je začetek modrosti. Modrost me
uči, naj izpolnjujem zapovedi. Ko zapovedi

izpolnjujem, izkazujem Bogu svoje strahospoštovanje.
Ciklus uspešnega življenja. Kajti s strahospoštovanjem in
spoštovanjem zapovedi ne delam uslugeBogu, ampak sebi.

Tri Jezusove povédi za post in postni čas

“Človek naj ne živi samo od kruha,
ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.”
Te besede, s katerimi Jezus zavrne hudiča, potem

ko ga izzove, naj okrog ležeče kamne spremeni v kruh,
so nam lahko vodilo za post. To, da človek ne živi
samo od kruha, je premalo, če v postnem času samo
omejimo uživanje kruha, poživil, priljubljenih in
razkošnih jedi. Lahko tudi zaradi hujšanja, če gre za
prekomerno debelost ali da uredimo svoj odnos do
hrane, da bi postali bolj hvaležni in zadovoljni, da bi ga
tudi delili. Najprej pa moramo vedeti, da Bog želi

zdrav post: On, ki je naredil naše telo, ve, kako deluje in koliko hrane dnevno
potrebuje, da lahko normalno deluje, in da lahko mi potem normalno in
mirno živimo in delamo. Gre za to, da z uživanjem vsakdanjega kruha
“požiramo” in “prebavljamo” hkrati tudi Božjo besedo. Pomeni, da poslušamo
Jezusove besede, gledamo na njegovo življenje in delovanje, sedaj v postnem
času posebej na njegovo trpljenje in smrt.

Ali moreta biti tudi drugi dve povedi, s katerima Jezus odbije hudiča v
puščavi, smernici za naš postni čas? 

“Zapisano je tudi: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga.”
Kaj lahko to pomeni zame in za današnjo družbo? To, da želim sebe kot

Božjo stvaritev in svet kot njegovo stvarstvo ohraniti. Da ne morem živeti, ne
da bi se oziral nase, soljudi in zemljo. Da si ne upam preveč, da bi živel mimo
Božjih zakonitosti sveta in vesolja, mimo vseh pravil človeška sožitja in
sobivanja s stvarstvom. Da od Boga ne pričakujem angelov, da bi me
prestregli, ko se mečem “ven” in “dol” tam, kjer vem, da se lahko tudi ubijem,
v dobesednem ali prenesenem pomenu; da za posledice svojega norega,
predrznega, ošabnega ravnanja ne obtožujem Boga . In tretja poved: 

“Poberi se, Satan, kajti zapisano je:
Gospoda, svojega Boga, počásti, in samo njemu služi.”
Pri tem ne smemo prezreti sklepnega stavka tega evangelija, da ga je tedaj

hudič pustil in angeli so mu stregli. Če torej molimo in služimo Gospodu, v
tem, da smo pravični v odnosih in drugim dobro delamo, najprej seveda
svojim domačim, imamo čas zanje, jim pomagamo, če nas prosijo oziroma
sami uvidimo njihove potrebe, če se obnašamo odgovorno do dobrega
Božjega stvarstva, potem se bomo tudi mi zmogli, trdni v veri, zoperstaviti
hudičevim skušnjavam. In pri tem lahko z Jezusom računamo tudi na angele. 


