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6. NEDELJA MED LETOM - 12. februar 2023
Humbelina, redovnica
Ob 8.00: + Marijan Gale, po namenu Marije Grbac

Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 13. 2. 2023
Kristina Spoletska, vdova
Ob 18.30: + Luciano Pasutto, ob rojstnem dnevu
Torek: 14. 2. 2023 
Valentin (Zdravko), duhovnik, mučenec
Ob 18.30: + Tadeja Zupančič, obletna
Sreda: 15. 2. 2023
Klavdij, redovnik
Ob 7.00: v dober namen
Četrtek: 16. 2. 2023
Julijana, mučenka
Ob 18.30: + Štefanija Frkal, obletna
Petek: 17. 2. 2023
Sedem ustanoviteljev reda servitov
Ob 18.30: + Alojzij Horvat - dimnikar, po namenu Šipljevih iz Ljubljane
Sobota: 18. 2. 2023
Frančišek Regis Clet, duhovnik, mučenec
Ob 18.30: + Mihaela Mlakar in + starši Mlakar
7. NEDELJA MED LETOM - 19. februar 2023
Konrad iz Piacenze, spokornik
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane

Ob 10.00: + Miro Kvas, obletna

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

Z
akon ljubezni ima večjo težo kot
zapovedi in predpisi. In od nas
zahteva več. Ampak Jezus ne pozna

druge poti. Tehtnice v svojih rokah ne drži
več pravičnost, ampak je merilo ljubezen.
Ljubezen, ki jo je Bog podaril, zahteval in
utelesil v Jezusu Kristusu. On ne zavrača
starega, se pravi postave in prerokov, kot
napačnega, ampak dopolni in preseže staro
v njegovem namenu.

Večinoma smo se že zgodaj pri starših
srečali z Božjimi zapovedmi, potem pa
gotovo pri verouku. Morda smo se jih morali
naučiti na pamet. Ampak potrebne so za življenje. Kajti življenje potrebuje pravila.
Pred vsem Božje zapovedi. Ne ubijaj! Ne kradi! Morda še težje: Ne laži! In kaj pomeni
danes: Spoštuj starše ali Posvečuj nedeljo? Aktualna vprašanja, pomembna za
kakovost osebnega in skupnega življenja, in ker so Božje zapovedi predmet izbire
med življenjem in smrtjo ((Sir 15,15-20).

Da deset zapovedi velja tudi za kristjane, o tem Jezus ne pušča nobenega dvoma.
Povzame jih v dve zapovedi: Ljubi Gospoda in svojega bližnjega kakor samega sebe.

Kdor se spotika ob “zapovedi”, bi lahko rekel tudi “pravila življenja”. Ne gre za
moraliziranje, gre za resnicoljubnost in zanesljivost. Morda niso veliki prekrški ali
bolj redki, ki otežujejo medsebojne odnose. Gotovo pa je dovolj vsakodnevnih
priložnosti, ko živimo napol, napol resnično, napol zanesljivo. Temu lahko rečemo
tudi “greh”, torej tisto, kar nas ločuje od nas samih in od življenja.

Jezusovo oznanilo ni prijetno, lahko pa smo hvaležni, da nas vedno znova
predrami: “Vaš dá na bo dá, vaš ne naj bo ne” (Mt 5,17-37). Če mislimo na to, se bomo
naučili resnično in polno živeti. Božji večni zakoni so življenju prijazni in lomijo
kamnita srca. Kako drugače bi lahko vstopil Gospod Jezus kot skozi zlomljeno srce?!



 Prihodnji teden imajo otroci spet šolo, tako tudi verouk vsi razredi.
 Postno pomladansko romanje za našo dekanijo bo v soboto, 4. marca, na

Trsat nad Reko. Tisti, ki boste poromali, se čim prej prijavite zaradi rezervacij za
našo župnijo. Vožnja in kosilo stane 35 evrov.

 Rad bi vam dal vedeti, da se je zadaj za cerkvijo od mrliške vežice proti
sredini na zunanji strani v dolžini okoli 7 metrov zrušila škarpa, tako da tam
blizu ni varno hoditi. Začeti bomo morali razmišljati oziroma povabiti k
sodelovanju strokovnjake, da bi ugotovili, ali se izplača poškodovani del škarpe
zakrpati ali na novo pozidati. Hkrati bi opozoril tudi na nevarno nagnjen in načet
del škarpe pred zakristijo, da ne bi prišlo do nesreče! Če bi se izrazil v
sinodalnem duhu, vas vabim, da bi se tudi pri vzdrževanju in obnavljanju naših
cerkvenih zgradb še bolj prepoznali kot župnija skupaj na poti. Gre tako za
moralno kot denarno podporo pri ohranjanju te verske in kulturne dediščine,
katero smo dolžni v dobrem stanju izročiti našemu mlademu rodu. Samo tako
bo stala in obstala - kot priča naše vere in skupnosti, nam v ponos in spomin.

PREPOZNAVAMO SE KOT CERKEV SKUPAJ NA POTI
Pastirsko pismo naših škofov za postni čas 2023 - povzetek 1. dela

Že drugo leto živimo poseben čas prenove svoje vere in poglobitve svoje
podobe o Cerkvi. Odkrili smo, da so lahko lepe stvari preproste, da se je
lepo iskreno srečati, se poslušati in si podeliti svoja spoznanja, svoje skrbi
in svojo vero. Tudi z neznanimi, oddaljenimi in obrobnimi, ki so med nami.
S tem ko poslušamo njihovo doživljanje Cerkve, njihova iskanja in
razočaranja, nenadoma postanejo bližnji. Na ta način pričujemo za Božjo
ljubezen do vseh ljudi.

Pri tem pa smo odkrili, da smo se tudi sami, eni bolj drugi manj, oddaljili
in ohladili, in da moramo poživiti veselje nad tem, da smo Božji otroci in
kristjani, postati hvaležni za vero in navdušeni za oznanjevanje. Postni čas
je za to idealna priložnost. Predvsem pa moramo zaupati Božji besedi in
prisluhniti Svetemu Duhu, ki nam govori pri branju Svetega pisma in pri
maši. Potem pa delati vsaj majhne korake ljubezni.

Jezusovo oznanilo je zahtevno. On noče moraliziranja, polovičarstva,
zvestobe in pravičnosti po črki, kar je hinavščina. Nebeškega kraljestva si
ne moremo zaslužiti z izpolnjevanjem zapovedi, ampak le sprejeti kot dar
življenja. To pa zmoremo samo, če priznavamo, da nismo bogovi, da nismo
popolni, da za napredovanje v veri in za boj z zlom in s svojimi slabostmi
potrebujemo drug drugega. Le tako bomo uspešno hodili pot prenove.

Dobro, da obstaja Valentinov dan. Lahko deluje kot rdeči
semafor. Ustavi te za trenutek, da pomisliš na tiste, ki jih imaš
rad. Kajti v vsakdanjem življenju lahko ljubezen hitro “pride pod
kolesa”, ko veliko vsega drugega okupira mojo pozornost. Stres
je eden največjih “nasprotnikov” ljubezni, kajti ljubezen potrebuje
čas in pozornost. Torej: stop pri semaforju ljubezni. Premor drug
za drugega. Da ljubezen zopet dobi prednost v mojem življenju.


