
Skrivnost sreče 
je v tem,

da zmoreš najti radost 
v veselju drugega.

Georges Bernanos
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5. velikonočna nedelja

oznanilo
Jn 15,1–8 

PRETAKANJE SOKOV 
Vsi ljudje smo mladike, ki rastemo na trti 
– Kristusu. Stopnje te rasti pa so različne.
Prva stopnja nam je bila podarjena s stvar-
jenjem. Bivamo, ker nas je hotela »izgovoriti« 
Beseda, ki je po njej vse nastalo. Ta Beseda 
je bila tudi življen-
je, zato živimo.
Na višjo stopnjo 
smo dvignjeni po 
učlovečenju. »Zara-
di nas ljudi in zaradi 
našega zveličanja je 
prišel iz nebes in post-
al človek,« izpovedu-
jemo v obrazcu vere. 
Omogočeno nam je 
bilo življenje milosti.
Kar je bilo pri 
učlovečenju omogočeno, je bilo pri krstu 
uresničeno. Povezani smo bili s Kristusom, 
po njem z Očetom in Duhom; kot mladiko 
nas je vcepil na Božjo trto. Sok nadnaravnega 
življenja je iz trte – Kristusa – začel pretakati v 
nas in nas naredil deležne Božje narave Kris-
tusa, ki je postal deležen naše človeške narave.



SVETE MAŠE
NEDELJA, 29. april 2018
    5. velikonočna nedelja
9.30 v zahvalo in prošnjo ob 
življenjskem jubileju / 
za zdravje in razumevanje v družini
NEDELJA, 6. maj 2018
    6. velikonočna nedelja
9.30 za + Julijo Šušmelj (Andrejino 
prijateljico)
NEDELJA, 13. maj 2018
    7. velikonočna nedelja
9.30 za + starše in brata Repotočnik

OZNANILA
1. Že kar nekaj časa je v bolnici in 
resno bolan gospod Franc Zmrzlikar. 
Spomnimo se ga v molitvi.
2. V nedeljo, 29. aprila 2018, nas 
bo obiskal g. škof dr. Franz Scharl. 
Lepo vabljeni k sveti maši :)
3. V četrtek, 10. maja 2018, bo praz-
nik Gospodovega vnebohoda. Lepo 
vabljeni k sveti maši ob 9. uri. 

Na najvišjo stopnjo se povzpnemo, 
kadar vse, kar nam je bilo po krstu 
podeljeno brez naše vednosti, spre-
jmemo zavestno, hote in premišlje-
no. Tedaj postane naša vera oseb-
na, poraja se iz prepričanja, hrani 
se iz osebnega pogovora. Sok, ki se 
je poprej iz trte – Kristusa – pre-
lival v mladiko – mene – podzavest-
no in samodejno, se je sedaj preta-
ka vame ljubezensko in prijateljsko.
Kdor se tega zaveda, je poklican, 
da postane rodovitna trta. Naš 
čas pričakuje od svojih sinov in 
hčera, da si natočimo čistega vina.
Mati številne družine je pripovedova-
la: »Dogajalo se je, da je kat-
eri od otrok postajal vse bolj 
težek in nemogoč. Čutila 
sem, kaj mi je storiti: izkazo-
vati mu moram več pozor-
nosti, posvečati več ljubezni 
in zanj več moliti. Ko sem 
to storila, se je otrok umiril. 
Vse je bilo spet dobro.«
Naš čas je v marsičem 
podoben nemogočemu 
otroku. Kdor med nami je 
veren, ve, kaj mu je storiti.

»Jaz sem resnična vinska trta 
in moj Oče je vinogradnik.

Vsako mladiko na meni, 
ki ne rodi sadu, odstrani; 

in vsako, ki rodi sad, očiščuje,
da rodi še več sadu.

Vi ste že čisti zaradi besede, 
ki sem vam jo povedal. 

Ostanite v meni in jaz v vas. 
Kakor mladika ne more sama 

roditi sadu, če ne ostane na trti,
tako tudi vi ne, 

če ne ostanete v meni. 
Jaz sem trta, vi mladike. 

Kdor ostane v meni 
in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, 

kajti brez mene 
ne morete storiti ničesar.«

(Jn 15,1–5)

Kakšen je, po Jezusovem 
mnenju dober pastir?

- Prihaja skozi vrata, ne skozi okno ali 
kako drugače. Jezus sam je ta vrata.
- Ovce pozna po imenu, jih vodi na 

pašo in nazaj v 
stajo.
- Ovce vodi na 
dobro pašo.
- Daje življenje za 
svoje ovce.

In kaj pravi Je-
zus za ovce?

- Dobre ovce gre-
do za dobrim, ker 
poznajo njegov glas.
Jezus pove, da je 

življenje za ovce samo ob njem, da 
samo on ve, kaj je za ovce resnično 
dobro. V tej radikalni jasnosti vodi 
ovce na pašo in nazaj k počitku. Vsak, 
ki ovce vodi drugače, kakor On, je 
ropar ali pa slab najemnik, ki mu za 
ovce ni mar. To radikalno jasnost 
svoje drže, doslednost glede pozna-
vanja svojih ovac in tega, kaj je zanje 
dobro, nazadnje podkrepi s tem, da 
pove, da dober pastir ne le hodi z ov-
cami, ampak zanje da tudi življenje.

Ob tem se zdi jasno, kakšni naj bi bili 
pastirji po Jezusovem vzoru. Pastir 
prihaja k ovcam skozi ista vrata, kakor 
ovce. Torej, on sam uresničuje najprej 
tisto, k čemur ovce tudi vodi.Vrata k 
ovcam je Jezus sam. Pri tem, kako naj 
živimo, nam Jezus sicer daje ogromno 
svobode, ker nas je ustvaril za never-
jetno ustvarjalnost. Nekaj pa je vedno 
jasno: Kar je dobro je dobro, kar je 
slabo je slabo.Doslednost in jasnost 
glede tega, kaj je dobro in kaj slabo, 
mora biti temeljna lastnost pastirja.

Svet nam vsem ponuja toliko stvari,
če le imamo oči, da vidimo,

srce, da ljubimo in
roke, s katerimi si vse to naberemo ...

Lucy Maud Montgomery

Kdor ne misli na druge, 
bo nekega dne spoznal, 

da tudi drugi 
ne mislijo nanj.



Slovenski 
pastoralni center / SPC
Einsiedlergasse 9-11, 1050 Wien 
Telefon: 0664 122 86 11 (Matija)
Skype: tratnjek.matija 
elektronska pošta: info@spc-dunaj.net
internetna stran: www.spc-dunaj.net
Odgovarja: Matija Tratnjek

Ste se danes 
že nasmejali?

Kdor ostane v meni in jaz v njem, 
ta rodi obilo sadu, 
kajti brez mene 
ne morete storiti ničesar. 
Janezov evangelij 15,5
Gospod Jezus, se ti ne zdi, 
da nekoliko pretiravaš? 
Ali nisi morda tudi – 
če smem tako reči – malce domišljav?
To, da brez tebe ne moremo storiti kaj dosti, že mogoče, to razumem.
Ampak da ne moremo storiti ničesar ...
Brez tebe lahko postanemo veliki in krepki, lahko hodimo v šolo, se ukvarja-
mo s športom, se zabavamo, si poiščemo službo, poklicno napredujemo, pos-
tanemo bogati, si ustvarimo družino, kupimo avto, si postavimo hišo s tremi 
televizorji, videorekorderjem, glasbenim stolpom in računalnikom. 
Brez tebe lahko imamo prijatelje, potujemo po svetu, gremo na počitnice na 
tropske otoke. Brez tebe lahko uživamo v zasluženem pokoju. 
Oprosti, Gospod Jezus, ampak če dobro premislim, se mi zdi, da brez tebe 
pravzaprav lahko delamo vse.

Brez mene lahko delate »vse«, toda takšen vse, ki mine, 
ki ga je samo listje, brez sadov za večno življenje.

»Vse«, ki je nič.

Kako policaj odpre pločevinko ?
Potrka in zavpije: “Odprite, policija !” 

V gostilni je nastal bučen pretep. Stoli 
so frčali, kosti so pokale... Prestrašena 
policaja prideta do vrat, in zagledata 
sebe v ogromnem ogledalu. Eden od 
njiju pravi: “Franci, greva, saj sta že 
onadva tu!!”

Zapomni si! V življenju ne moreš 
osrečiti vseh. Nisi pivo in nisi niti 
čevapčič.


