
Če otroka v jaslih 
razumeš kot Odrešenika, 

Mesijo in Gospoda, 
bo tvoje življenje 
postalo popolno, 

postal boš svoboden 
in boš vladal v samem sebi.

Anselm Grün
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4. adventna 
nedelja

oznanilo
Mt 1,18–24 
JOŽEF V SLUŽBI ODREŠENJA 
Ko pozorno poslušamo današnji evangelij, 
opazimo, da se je sv. Jožef znašel pred popol-
noma nerazumljivim dogodkom v katerem 
bi se upravičeno spraševal, kako da se je to 
zgodilo prav njemu! Doživlja, da ga je izda-
la njegova zaročenka, ki jo je izredno ljubil in 
od katere bi kaj takega najmanj pričakoval. 
In to se ni zgodilo kakšnemu neverniku, 
ampak njemu, ki je bil »pravičen« (Mt 1,19) 
in se je trudil izpolnjevati Božje zapovedi. 
Številni ljudje po hudih preizkušnjah ne 
morejo več zaupati 
v Boga, ampak se 
jih polotijo obup, 
žalost ali pa skriti 
občutek razočaran-
ja, da jih je Bog 
»osleparil«. Tak »notranji črv«, ki razjeda 
človeka, zna izredno težiti ljudi, zato pogle-
jmo, kako je v tej preizkušnji ravnal Jožef. 
Bil je nadvse poslušen Božjemu glasu in po-
zoren na Božja znamenja. Bog mu je spregov-
oril na nenavaden način – po sanjah, in mu 
ponudil rešitev. Jožef je bil sposoben slišati 
Božje sporočilo, ker je bilo njegovo življen-
je v temelju naravnano na Boga. Kolikokrat 



ljudje nismo sposob-
ni slišati Božjega 
sporočila, ker števil-
ni glasovi v našem 
življenju prevpijejo 
glas Boga. Kako bi 
ga slišali, ko je vse v 
življenju pomemb-
nejše, kot pa, da bi 
razbirali in preso-
jali, kaj je prav, kaj 
je dobro in kaj je Božje.
Današnji evangelij nosi močno spo-
ročilo: Bog bo poslal Odrešenika, ki pa 
bo prišel po človekovem sodelovanju, 
po sodelovanju Jožefa in Marije. Zato 
tudi človek, ki se da v službo Boga, 
postane prinašalec upanja. Pa smo 
prinašalci upanja v današnjem svetu? 
Naj bo to naš izziv za uresničitev 
v teh zadnjih dneh pred božičem.
         Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Ko pa je to premišljeval, 
glej, se mu prikaže v spanju 
Gospodov angel in pravi: 
»Jožef, Davidov sin, 
ne boj se vzeti k sebi Marijo, 
svojo ženo; 
kar je namreč spočela, 
je od Svetega Duha. 
Rodila bo sina, 
ki mu daj ime Jezus, 
zakaj on bo odrešil svoje ljudstvo 

njegovih grehov.« 
Vse to pa se je zgodilo, 
da se je spolnilo, 
kar je bil Gospod 
napovedal po preroku, 
ki pravi: 
»Glej, devica bo spočela 
in rodila sina, 
ki se bo imenoval Emanuel,
kar pomeni: Bog z nami.« 

(Mt 1,20–23)

Rešenje se že bliža  
Priljubljena adventna pesem pra-
vi: »Dopolnjen je obljube čas, * 
rešenje se že bliže; * usmili Bog 
se grešnih nas, * z višav se k nam 
poniža.« Kaj pravzaprav pome-
ni rešenje, odrešenje? (Klemen)
Splošni pomen besede odrešenje je: 
rešitev iz nekega stanja, ki ni takšno, 
kakršno bi moralo biti. V teološkem 
pomenu pa je odrešenje predvsem 
Kristusovo učlovečenje, življenje in 
delovanje, njegovo trpljenje, smrt in 
vstajenje. Kristus nas je odrešil stanja, 
ki zaradi greha (izvirnega in osebnih 
grehov posameznikov) določuje člove-
kovo bivanje na zemlji, in nam tako 
kljub temu stanju omogočil doseči 
zveličanje. Človek je odrešen po milo-
sti, ki nam je dana zaradi Jezusa Kris-
tusa. Da se to uresniči, moramo na 
božjo ljubezen, ki se nam je razodela 
po Jezusu, odgovo-
riti z vero, upanjem 
in ljubeznijo. Mi-
lost odrešenja nam 
‘doteka’ po zakra-
mentih. Odrešenja 
človek ne more biti 
deležen brez svoje-
ga sodelovanja. To 
poudarja sv. Avguš-
tin, ko pravi, da nas 
je Bog ustvaril brez 
nas, zveličal pa nas 
ne bo brez nas. (sč)

Silvester Čuk, Ogn-
jišče (2016) 12, str. 

Kaj pomeni 
‘občestvo svetnikov’? 
V ‘občestvo svetnikov’ spadajo vsi 
ljudje, ki so svoje upanje stavili na 
Kristusa in mu po krstu pripada-
jo, pa če so že umrli ali še živijo. Ker 
smo v Kristusu eno telo, živimo v 
občestvu, ki obsega nebesa in zemljo.
   (KKC 946–962)
Cerkev je večja in bolj živa, kot si mis-
limo. V njej so živi in umrli, pa če so 
še v procesu očiščevanja ali so že v 
Božji slavi, znani in neznani, veliki 
svetniki in neopazni ljudje. Drug dru-

gemu lahko pomagamo 
prek smrti. Kličemo lah-
ko naše zavetnike in pril-
jubljene svetnike pa tudi 
svoje umrle sorodnike, o 
katerih verujemo, da so 
že prišli k Bogu. Moremo 
pa tudi svojim pokojnim, 
ki so še v očiščevalnem 
procesu, priti na pomoč 
z našo prosilno molitvijo. 

Način, kako darujemo, 
je pomembnejši 
od daru samega.

Z učlovečenjem se je Bog 
približal otrokom vsega sveta, 

tem najbolj nebogljenim, 
šibkim in ogroženim 

človeškim bitjem in tako izrekel 
svoj »da« prav vsakemu človeku.

(Vinko Škafar) 

Naredite iz vašega doma in 
iz vaše družine drugi Nazaret, 

kjer vladajo ljubezen, mir, veselje 
in edinost, kajti ljubezen 

se začenja doma.
(sv. Mati Terezija)

Samo skala popolne 
in nepreklicne ljubezni 

med možem in ženo 
je sposobna biti temelj za izgradnjo 

družbe, ki bo dom za vse ljudi.
 (Benedikt XVI.)

Očarajoče na otrocih je to, 
da se z vsakim od njih vse 

na novo ustvarja in da se vesolje 
znova postavlja na preizkušnjo.

(G. K. Chesterton)

Verovati pomeni: vse življenje 
vzdržati Božjo nedoumljivost.

(Tomaž Akvinski)



Lk 20,27–38 
VEČNOST IZ LJUBEZNI 
V življenjepisu neke kandidatke za 
svetnico je opisan izredno zanimiv 
dogodek. Bodoča svetnica je stregla 
hudo bolni ženi. Svetniška žena je bol-
níco, ki je trpela in je šla že proti kon-
cu, želela spraviti z Bogom. Obzirno ji 
je omenila to možnost, bolníca pa jo 
ostro zavrnila: »Če bi bil Bog, potem 
ne bi bila tu in tako trpela!« Po tem 
dogodku ji je žena dan za dnem streg-
la z veliko pozornostjo in ljubeznijo, 
dokler ji nekega dne bolnica ni rekla: 
»Dobrota, ki mi jo izkazujete, ne more 
biti izgubljena.« Ljubezen, s katero je 
žena stregla bolnici, ne more umreti 
in ne more biti izničena. Vse na svetu 
mine, vse potone v pozabo, samo 
ljubezen in njena dela bodo ostala.
Naš Bog je Bog ljubezni, zato »ni Bog 
mrtvih, ampak živih« (Lk 20,38). 
Vstajenje od mrtvih kar izžareva iz 
današnje Božje besede. Božja ljubezen 
traja večno in ne more miniti niti ob 
srečanju s smrtjo, če hoče ostati zves-
ta sami sebi. Kjer je na delu Bog in 
njegova ljubezen, tam je nesmrtnost. 
Bog pokaže svoj pravi obraz prav v 

STE V ZADREGI, KAJ PODARITI OTROKU? 
Tu je nekaj predlogov
Podarite mu svoj čas.
Preložite vse nujno delo in vse pomembne sestanke
in naredite, kar je zares nujno: bodite s svojim otrokom.
Podarite mu svoje zaupanje. 
Mogoče bi vaš otrok naredil, česar domnevno ni sposoben,
toda brez vašega zaupanja tega ne bo mogel narediti.
Podarite mu svoje odpuščanje.
Spomnite se, da je vaš otrok mlajši kot vi
in ne more presojati tako kot vi.
Podarite mu svoje potrpljenje.
Naj vam ne bo težko 
pomagati loviti ribe v umivalniku,
dokler ne bo sposoben razlikovati vode, 
v kateri ribe živijo, in tiste, v kateri ne.
Podarite mu svojo blagost.
Ne bodite mu ovira v življenju,
a mu tudi ne prikrivajte ovir, 
na katere bo naletel.
Podarite mu iskrenost.
Osvetljujte njegovo pot, 
da se ne bo počutil tujca na svetu.
Podarite mu svojo trdnost.
Za vašega otroka 
je nujna vaša navzočnost in vaše varstvo,
če se ne bo mogel nasloniti na vas,
kako bo svoje srce znal odpreti tistim, 
ki jih bo srečeval?
Lahko mu darujete sanke, 
govorečo lutko, električno železnico, 
žogo, kocke, moped ...

Toda če mu ne podarite sebe, 
mu niste podarili nič.

Iz knjige Zgodbe za skladen zakon in družino,ki je izšla pri Ognjišču v zbirki 
Zgodbe za dušo. Rustja B., Ognjišče (2016) 12, str. 36

vstajenju. Vera v vstajenje je izraz 
zaupanja v Boga, v njegovo besedo 
in njegovo obljubo.  Če res globoko 
verujemo vanj in zaupamo v njego-
vo obljubo, bomo verovali v vstajen-
je in večno življenje. Vera v vstajenje 
temelji na močnem zaupanju v Boga. 
Ljudje, ki so verovali v večno življenje, 
so v svojem življenju naredili velike st-
vari. Primer svetniške žene, ki je streg-
la bolnici, je samo eden izmed števil-
nih dokazov za to. Pravijo, da danes 
številni ljudje ne verujejo v vstajenje 
in večno življenje. Ali ni morda to 
tudi zato, ker jim ni še nihče – podob-
no kot svetniška žena bolníci – poka-
zal, da ljubezen, ki je združena s Kris-
tusovo ljubeznijo, ne more umreti?
 Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Človek, ki se popolnoma 
preda v Božje roke, 
ni Božja marioneta, 

ni dolgočasna, 
prilagodljiva oseba … 

Samo človek, 
ki se popolnoma zaupa Bogu, 

najde pravo svobodo, 
veliko in ustvarjalno 
prostranost dobrega. 

Človek, ki se obrne k Bogu, 
ne bo manjši, temveč večji, 

kajti po Bogu in skupaj z njim 
bo postal Božji, 

bo postal resnično on sam.
(Benedikt XVI.)



NEDELJA, 18. december 2016
    4. adventna nedelja
9.30 za + starše Lovše, Mihelčič, 
Thomas, Wiesbauer

SOBOTA, 24. december 2016
    Sveti večer
22.00 sveta maša

NEDELJA, 25. december 2016
    Gospodovo rojstvo - Božič
9.30 za + starše Ivana in Ano Rušnik

PONEDELJEK, 26. december 2016
    Sv. Štefan
9.30 sveta maša
Blagoslov vode in soli.

NEDELJA, 31. december 2016
    Sv. Silvester
18.00 sveta maša SL/DE
Po sveti maši bo možnost, da se 
zadržimo v prostorih pastoralnega 
centra v pogovoru, petju in družabnih 
igrah. Kdor se želi pridružiti, naj se 
pravočasno prijavi. Lepo vabljeni.

OZNANILA

SVETE MAŠE

1. V četrtek, 22. decembra 2016, 
bomo ob 16h postavljali jaslice, čis-
tili in krasili cerkev. Lepo vabljeni 
na pomoč.
2. Na voljo so voščilnice za Božič s 
slovenskimi napisi in brez / 2,5€. 

21. december
PETER KANIZIJ
Ta izredni apos-
tol je bil doma na 
Nizozemskem, kjer 
se je rodil 8. maja 
1521 v mestu Nim-
vegen. Kot študent 
filozofije v Kölnu je 
svoj priimek Kanijs polatinil v Canis-
ius. Leta 1543 ga je Peter Faber sprejel 
v novoustanovljeno družbo Jezusovo. 
Študiral je na raznih evropskih uni-
verzah, dokler ga ni Ignacij Lojolski 
leta 1547 poklical v Rim, kjer je pod 
njegovim vodstvom opravil duhovne 
vaje, po njih pa mu je Ignacij za po-
dročje njegovega apostolskega delo-
vanja  določil Nemčijo. Deloval je v 
mnogih evropskih mestih, kjer je slov-
el kot izreden pridigar, ki je privlačil 
velikanske množice. Umrl je 21. de-
cembra 1597. Leta 1925 je bil razglašen 
za svetnika in cerkvenega učitelja.

DAR 
Zgodba

Vojak, ki se je vrnil
Starši fanta, ki je padel v vojni, so 
prišli v krajevno dobrodelno društvo 
in namenili dar v spomin na sina.
Ko je druga mati videla njihovo ple-
menito dejanje, je predlagala svojemu 
možu, da bi tudi onadva storila nekaj 
podobnega.
»Toda najin sin se je vrnil iz vojske,« 
je rekel oče.
»Prav zato,« je vztrajala mati, »daruj-
va zato, da bi pokazala hvaležnost za 
njegovo vrnitev.«

Misel
Brez dvoma je lepo in dobro, če 
darujemo, a pomembnejše od tega je 
razpoloženje, s katerim darujemo.
Za prejemnika ima vrednost dar sam 
po sebi, a ta vrednost se zmanjša, 
če tistega, ki daruje, ne osreči. Tudi 
darovalec pričakuje hvaležnost, ko 
komu kaj podari.
Plemenitost srca se kaže v tem, da 
znamo biti hvaležni za prejeti dar in 
da smo srečni, ko lahko darujemo. 
Glejmo bolj na srce, ki daruje, kot na 
sam dar.

Molitev
Gospod Bog,
iskreno se ti zahvaljujemo za veliki 
dar ljubezni,
ki nam ga naklanjaš,
predvsem pa za vse,
kar v tej ljubezni delaš za nas.
Moč, ki nam jo podeljuješ v življenju,
je pravzaprav nov velik dar,
ki nam ga podeljuješ
in za katerega smo ti iz srca hvaležni.
Vedno znova se ti zahvaljujemo za 
dragoceni dar,
ki nas dela sposobne,
da opravimo svoje dolžnosti,
da moremo delati v tvojo večjo slavo
in v korist svojih bližnjih.

 Iskrica
Vsakdo naj da, 

kakor se je v srcu odločil, 
ne z žalostjo ali na silo, 

kajti Bog ljubi veselega darovalca. 
(2 Kor 9,7)

Zares, Gospod ne vidi, 
kakor vidi človek. 

Človek namreč vidi, 
kar je pred očmi, 

Gospod pa vidi v srce. 
(1 Sam 16,7)

Očarajoče na otrocih je to, 
da se z vsakim od njih 
vse na novo ustvarja 

in da se vesolje 
znova postavlja na preizkušnjo.

(G. K. Chesterton)



Ste se danes 
že nasmejali?

Slovenski 
pastoralni center / SPC
Einsiedlergasse 9-11, 1050 Wien 
Telefon: 0660/ 657 94 33 (Matija)
Skype: tratnjek.matija 
elektronska pošta: info@spc-dunaj.net
internetna stran: www.spc-dunaj.net
Odgovarja: Matija Tratnjek

Ljubezen ne misli hudega. 
Nikoli ne obračunava. 
Ne dela poračunov. 
V medsebojnih zvezah 
pogosto delamo račune o tem, 
kaj nam je drugi storil. 
In to mu vračamo v mišljenju, 
da dobra zveza živi od izravnav. 
Če me drugi rani, ga moram tudi jaz raniti. 
Toda tako se nikoli ne izravna, 
ampak nastaja le neprestano obračunavanje, 
hudičev krog medsebojnih žalitev, 
ki se nikoli ne zaključi. 
Samo ozkosrčnež obračunava 
in vedno znova dela poračune. 
Kdor je v ljubezni postal dovolj širok, 
temu ni potrebno, da bi hudo vračal. 
Ljubezen premaguje zlo, 
namesto da bi ga množila.
                                           Po: A. Grün, O čudežu ljubezni

Učiteljica je rekla Mihcu: “Spregaj 
besedo hodim!” “Hodim … hodiš 
... hodi …” “Hitreje!” mu je rekla 
učiteljica. “Tečem, tečeš, teče.”

Učiteljica je vprašala Jureta: “Ko-
liko je dve in dve?” “Štiri!” “Sedi, 
pet!” “Aja, pet je, ja!”

Blondinka leži v bolnišnici in pra-
vi zdravniku: ‘’Gospod doktor, ali 
bi lahko dobila svežo prevleko za 
blazino?’’ ‘’Recite sestri.’’ Blondin-
ka: ‘’Ampak jaz nimam sestre.’’

Naredite 
iz vašega doma 

in iz vaše družine 
drugi Nazaret, 

kjer vladajo 
ljubezen, mir, veselje in edinost, 

kajti ljubezen 
se začenja doma.
(sv. Mati Terezija)


