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4. POSTNA NEDELJA - 19. marec 2023
Začetek Tedna družine
Ob 8.00: + Brigitte Grandovec Vider, obletna
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ob 15.00: Križev pot iz Hrastarije do Šinkovčevega križa
Ponedeljek: 20. 3. 2023
Marija Jožefa od Srca Jezusovega, redovna ustanoviteljica
Ob 18.30: + Alojz Vintar, obletna
Torek: 21. 3. 2023 
Serapion, škof, mučenec
Ob 18.30: + Peter Goli, ob rojstnem dnevu
Sreda: 22. 3. 2023
Lea, spokornica
Ob 7.00: + Hrenovi iz Ponikev
Četrtek: 23. 3. 2023
Jožef Oriol, duhovnik
Ob 18.30: + Zrimškovi in Hribarjevi
Petek: 24. 3. 2023
Katarina Švedska, redovnica; spomin Marije Pomočnice kristjanov
Ob 18.00: Molitev križevega pota
Ob 18.30: + Marija Mavec, ob godu
Sobota: 25. 3. 2023
GOSPODOVO OZNANJENJE - sklep Tedna družine
Ob 10.00: + Vladimir Kastelic, obletna 
Ob 18.30: + Stane Jamnik, obletna in + Metka
5. POSTNA - TIHA NEDELJA - 26. marec 2023
Evgenija, mučenka
Ob 8.00: + Lojze Horvat - dimnikar, po namenu Majde Goli
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ob 15.00: Križev pot od Pirčevega križa do kapelice ob župnišču

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

KRISTJAN: OTROK LUČI

Politična naloga kristjanov korenini v zavesti,
da so kristjani otroci luči (Ef 5,8-14). Nebeška luč
razkriva temne reči, ki motijo ali celo uničujejo
sobivanje ljudi, živali in rastlin. Zaradi tega
imamo kristjani politično nalogo, raziskovalno
nalogo. Toda politični vpliv kristjanov in Cerkve
ni lobiranje ob drugih. Kajti luč ima moč sama v sebi, sama se uveljavlja. Kakor
izrazi to apostol Pavel:  “Kajti sad luči je v vsakršni dobroti, pravičnosti in resnici”.

Nebeška luč se uveljavlja z izžarevanjem dobrote, pravičnosti in resnice.
Dobrota, pravičnost in resnica spreminjajo svet na drugačen način kot to zmorejo
oblast, zakoni in pravo. Dobrota, pravičnost in resnica so nebeški žarki luči, ki
prodirajo v življenje.

Kot nebeški žarek luči je prišel Jezus na svet. Njegove besede in njegova dejanja
izžarevajo Božjo dobroto, pravičnost in resnico. V luči dobrote se spreminjajo srca
ljudi. V luči dobrote ljudje zmorejo lastni resnici življenja pogledati v oči. “Če ne
uporabljate oči, da bi videli, jih boste potrebovali, da bi jokali”, je imel prav francoski
filozof  J. P. Sartre.

V nebeški luči se ogrejejo in spreminjajo srca. Srca ljudi se spreminjajo po
dobroti, pravičnosti in resnici. V tem je politična naloga kristjanov, da izžarevajo
sadove luči: dobroto, pravičnost, resnico. “Živite kot otroci luč, nas spodbuja apostol
Pavel. Preizkušajte, kaj je všeč Gospodu. Ne sodelujte pri jalovih delih temé, ampak
jih obsojajte”. Saj ta ovirajo tok življenja in ga uničujejo. Kjer vlada temá, življenje
ne more uspevati in umre. Poklicani smo, da smo borci luči - z orožjem luči. Živimo
pošteno.

Četrta postna nedelja nosi ime “Laetare”, v prevodu “Veseli se”. Prestopili smo
v drugo polovico postnega časa, Velika noč je blizu. Naznanja jo tudi jutrišnji (20. 3.)
začetek pomladi. Odprimo oči za lepoto Božje besede in Božjega stvarstva.



cerkev

M
ed praznikom sv. Jožefa (19. 3.) in Gospodovim oznanjenjem (25.
3.) v Katoliški Cerkvi v Sloveniji tradicionalno obhajamo Teden
družine. Letošnje geslo je Mir se začne v družini . Ker se praznik

sv. Jožefa letos obhaja že v soboto (18. 3.), se bo na ta dan začel tudi
program Tedna družine. Več o tem lahko izveste in morete sodelovati
na Zoom srečanje družin, kjer najdete Povezava zoom srečanja.

P
raznik Gospodovega oznanjenja 25. 3. je 9 mesecev
pred 25. 12., praznikom Jezusovega rojstva. 9. mesecev
nosečnosti - jasno. Toda praznik je vedno tudi v bližini

velikega petka - letos 7. aprila. Kar koledar nakaže, je notranje
povezano: “Sin Najvišjega” imenuje angel otroka: “sedel bo na
prestolu svojega Očeta”, “vladal bo večno”, imenoval se bo
“Božji Sin”. Vse je oziroma bo res, in vendar je to le pol resnice:
Jezusova življenjska pot, ki se na ta dan začne, je pot križa.

HVALEŽNOST

 je dialekt ljubezni. Kajti ljubezen brez hvalžosti je

nepredstavljiva. In to velja za vsako obliko ljubezni.
Za ljubezen med dvema, ki želita živeti skupaj. Za
ljubezen med starši in otroci. Za ljubezen do Boga.
Pri teh oblikah ljubezni je pogosto en poseben dan
hvaležnosti: Valentinov dan za zaljubljence,
Materinski dan za ljubezen do mater - in očetov,
Nedelja za ljubezen do Boga. Seveda hvaležnost ne sme biti omejena le na te dni, je pa takrat v
ospredju.
Hvaležnost se lahko izraža v mnogih oblikah kakor ljubezen sama. Pri tem je vedno pomemben
čas. Kajti čas je predpogoj ljubezni, tudi tedaj, ko veliko kilometrov ločuje. Hvaležnosti ni brez
poštenosti. Včasih obstajajo situacije, v katerih ne morem biti hvaležen, ker se je nekaj zgodilo.
Potem bom stal ob strani. Ne bom se pretvarjal. Kajti hinavščina je konec ljubezni.

Ljubezen staršev pusti ena vrata odprta

Večer je. Okoli 20. ure. V mestu Michigan v ZDA. Oče gleda TV. Njegov šestletni
sin se igra z njegovim pametnim telefonom. Potem, čez približno pol ure, pa se
zgodi. Pri vratih pozvoni. Dostava pice. Oče začuden prevzame hrano. Čez pet
minut znova pozvoni. Dostava piščanca. In tako se nekaj časa nadaljuje. Pozvoni
in dostava: rakov, solate, sendvičev, hamburgerjev, krompirčka ... in veliko
sladoleda. Vse skupaj za okoli 1000 dolarjev. Oče je zbegan. Hodnik poln hrane.
Vse to je naročil deček, ker je bil lačen - in imel telefon pri roki. Zelo ga je zanimala tehnika.

Ne, oče ga ni kregal. Vse skupaj mora najprej “prebaviti”. Potem gre družina k nekaterim
sosedom in jim podari veliko hrane. Na koncu mora deček odpreti svoj hranilnik. Za vsak karton
s hrano mora plačati en dolar. To je sorazmerno poceni in prej simbolično, vendar dečka prizadene.

Potem oče zaklene svoj mobilni telefon; nastavi osebno dostopno številko. Kaj takega se mu
ne sme več zgoditi. Toda na tihem si ponosno misli: naš fant pa je pameten za svoja leta!

Tako mora biti. Malo kazni in veliko ljubezni. Kaj pomagajo očitki, ko je problem že tukaj. Kdor
postane kriv in to uvidi, mu je treba pomagati, ne pa očitati in ga grajati.

Ljubezen staršev pomeni: ena vrata ostanejo vedno odprta. Vrata v hišo ali stanovanje in vrata
do srca. Kakor pripoveduje Sveto pismo (Lk 15). Sin z vso dediščino gre od doma in zapravi ves
denar. Ko ne more in ne ve več naprej, se skesan vrne domov. In: tam ga ne pričakajo očitki in
graja, pove Jezus. Zato so mu vrata široko odprta. Vrata v hišo in do srca staršev. 

Tako naj bi vedno bilo, do otrok in do odraslih. Dvigniti človeka pomeni imeti ga rad kljub vsej
njegovi krivdi. Samo tako lahko ljudje postanejo boljši.


