
Srečati se 
in postati prijatelji 

— nič lažjega kot to. 
Živeti skupaj 

in ostati prijatelji 
— nič težjega kot to 
(kitajski pregovor).
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Sveta Trojica

oznanilo
KRŠČUJTE V IMENU OČETA 
     IN SINA IN SVETEGA DUHA
Krst, o katerem govori Jezus svojim apostolom, 
ima čisto določen pomen. Potopiti narode 
v ime Očeta, Sina in Svetega Duha pomeni 
nagovarjati jih, da se puste preoblikovati po 
Svetem Duhu, 
ki želi v sle-
h e r n e m 
človeku ures-
ničiti Božje 
posinovljen-
je, ga s tem 
posinovljen-
jem seznanja 
in slehernega 
privede  do 
tega, da spoz-
na, kako je 
tudi on sam 
v resnici sin Boga. Vendar dejavnost Svete-
ga Duha ne more biti magična. Sveti Duh 
ne more delovati drugače kot pri tistih, ki 
se mu dajo voditi. Treba je vedeti, da vsake-
ga človeka prav ta pripravljenost za Božji 
poduk neizogibno vodi v trpljenje s Kris-
tusom, šele potem bo lahko z njim v slavi.
Z nekaj besedami je težko izraziti pomemb-



OZNANILA
Srce Jezusovo - 
župnijsko žegnanje
V nedeljo, 3. junija 2018, 
bomo obhajali praznik Srca 
Jezusovega - župnijsko žegnanje. 
Po sveti maši lepo vabljeni k 
pogostitvi na dvorišču.
Med nami bo pevski zbor iz Celja in 
župljani iz žup. Auferstehung Christi.

V petek, 1. junija 2018,
bo v stolnici na Dunaju - ob 13h - 
po sveti maši - nastop MKPZ Celje 
(mešani komorni pevski zbor).

nost tega, kar so 
delali apostoli, 
ko so krščevali 
narode. Pover-
jena jim je bila 
služba pon-
ovnega ustvar-
janja ali pre-
rajanja, ki ga prinaša Jezusov Duh. 
Bolj ko bodo učenci ubogljivi, laž-
je se bo vse narode dalo vključi-
ti v članstvo ene same Očetove 
družine in jih narediti podobne 
njegovemu edinorojenemu Sinu.
Čisto logično pride na vrsto še zadnje 
Jezusovo naročilo: »Učite jih spolnje-
vati vse, kar koli sem vam zapovedal.« 
V kolikor se bodo narodi dali poučiti 
oziroma bodo po svojem krstu spre-
jeli preoblikovanje po Svetem Duhu, 
bodo iz tujcev postali sinovi. Ves smi-
sel je v tem, da bodo ljudje mogli že iz 
zunanjega obnašanja apostolov opazi-
ti, da so to ljudje, ki se puste voditi 
Duhu, na njih se izkustveno vidi de-
lovanje in notranja prisotnost Duha.
V primeru, da bi apostoli izgubili 
pogum zaradi obsežnosti naloge, in 
še zato, da bi nam pomagal, da bi jim 
lažje zaupali glede njihovega poslanst-
va, jim je Jezus dal še tole obljubo: »In 
glejte, jaz sem z vami vse dni do konca 
sveta.« Odslej vse poteka čisto drugače. 
Ali ni tudi nam lažje govoriti o Bogu 
v ozračju ljubezni, ki jo on sam navdi-
huje in ki je v našem srcu po vzgibih, ki 
dajejo polet našemu duhu, ter po na-
vdihih, ki narekujejo naše odločitve? 

Jezus je pristopil 
in jim spregovóril: 

»Dana mi je vsa oblast 
v nebesih in na zemlji. 

Pojdite torej in 
poučujte vse narode. 

Krščujte jih v imenu Očeta 
in Sina in Svetega Duha 

in učite jih izpolnjevati vse, 
kar koli sem vam zapovedal! 

In glejte: jaz sem z vami 
vse dni do konca sveta.«

(Mt 28,18–20)

Jaz imam pa tigra 
Neka deklica je imela grdo navado, da 
je lagala. Ko je za rojstni dan dobila 
majhno muco, je prijateljicam pripo-
vedovala, da je dobila mladega tigra.
- Njena mama je zvedela, kaj hčer-
ka govori, zato jo je posvarila: »Ko-
likokrat sem ti že rekla, da ne laži. 
Prosi Boga odpuščanja in skleni, da ne 

boš več lagala.«
- Deklica je ubo-
gala ter je šla v 
svojo sobo mo-
lit. Ko se je vr-
nila k mami, jo je 
mama vprašala: 
»Si prosila Boga 
o dpu š č anj a ? «

- Deklica ji je odgovorila: »Da, sem 
in slišala sem, da mi je Bog dejal, da 
bi tudi on muci težko rekel tiger.«

Misel
Lažemo, kadar s svojim govorjenjem 
zavajamo. To je pravzaprav odkrit 
napad na resnico.
* Namen pogovora je drugim posre-
dovati resnico. Kdor laže, pa zavaja, 
ker govori to, kar ni res.
* Vsekakor je laganje napaka, ki se je 
je treba izogibati. Ne samo to: mora-
mo jo zavračati.

Iskrica
Lažnivcu ne verjamemo tudi takrat, 
ko govori resnico.

»Popolnoma ves bodi z Gospodom, 
svojim Bogom!«

5 Mz 18,13

Prijateljstvo v pregovorih
- Dokler je Bog in dobri prijatelji, se 
ničesar bati treba ni 
  (slovenski pregovor).
- Kdor me opozarja na moje napake, 
je moj prijatelj; kdor poudarja moje 
kreposti, je moj sovražnik 
  (kitajski pregovor).
- Če imaš prijatelja, ga pogosto obišči, 
kajti grmovje in trnje preraste pot, po 
kateri nihče ne hodi. 
  (orientalski pregovor)
- Nobena pot ni dolga, če po njej hodi-
mo s prijateljem. 
  (japonski pregovor)
- Najboljši pridigar je srce, najboljši 
učitelj je čas, najboljša knjiga je svet, 
najboljši prijatelj je Bog 
  (španski pregovor).
- Nima pomena iskati prijatelje zunaj 
doma, če ne spoštuješ svojih staršev in 
ne skrbiš zanje (malgaški pregovor).
- Kdor ima dobrega prijatelja, ne potre-
buje ogledala (malajski pregovor).

OKLIC 
Poročila se bosta 
Tomaž Vošner iz župnije Muta (1990) 
in Maja Pavlin 
iz župnije Naklo 
(1991). Poročna 
slovesnost bo
9. junija 2018
v Olimju. 
Vse dobro na 
življenjski poti 
in obilo 
Božjega žegna.



Slovenski 
pastoralni center / SPC
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internetna stran: www.spc-dunaj.net
Odgovarja: Matija Tratnjek

Ste se danes 
že nasmejali?

Neprijetno
Tako žalostno je, 
da so mnogi izgubili svoj dom, 
skupno družinsko življenje.
Vsi ti so žrtve novega življenjskega stila.
Z novimi tehničnimi iznajdbami, 
s splošno blaginjo 
in razširjenim luksuzom 
so nastale tudi nove navade.

* Pred vrati imaš avto in ne vzdržiš več doma.
* Imaš odličen televizor in ves večer buljiš v ekran.
* V supermarketih ali drugje lahko poceni ješ, 

  zato družina ne sede več za skupno mizo.

Res živiš ali se pustiš živeti?
Upognjen, obrnjen, zmeden in zapeljan 
kot po tekočem traku za množične proizvode.
Nič čudnega, če se na tej poti 
izgubijo zadovoljstvo, veselje in sreča.
Zato pusti avto pred hišo, 
izklopi televizijo 
in uživaj v prijetni domačnosti 
skupnega družinskega kosila.
Poskusi biti srečen v preprostosti življenja.
Ne išči sreče v 
praznih in nesmiselnih stvareh.
Išči jo predvsem v prijetnem sobivanju 
v svoji družini in s svojimi prijatelji.
 Phil Bosmans, Živi vsak dan

Študent se poslavlja od profesorja in 
reče: »Vam se moram zahvaliti za vse, 
kar znam.« »Oh,« odvrne profesor, 
»to je vendar malenkost, za to se vam 
ni treba zahvaljevati.«


