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AKTIVNO PRIČAKOVANJE

Če bomo
v molitvi uslišani,
ni odvisno
od količine besed,
temveč
od gorečnosti
naših duš.
Janez Zlatousti

19. nedelja
med letom
leto VII /2010-16
7. avgust 2016

Ljudje neradi čakamo. Če moramo čakati,
postanemo živčni. Pomislimo samo na čakanje pri zobozdravniku ali pa na čakanje v vrsti
pred okencem za dokumente. Seveda pa obstaja tudi druga vrsta čakanja – veselo pričakovanje: ko fant čaka na zmenek z dekletom, na
primer. Podobno so veseli starši, ko se njihov
otrok vrne s potovanja ali študija v tujini. V
tem veselju mu
mama pripravi
najljubšo jed,
ko pa je v Angliji, kjer je bil
na jezikovnem
tečaju, tako slaba hrana. Pričakovanje zna biti lepo in veselo, ko čakaš na
ljubljeno osebo. Kdor ima vero, pričakuje Kristusa, je buden in pripravljen, da ga sprejme.
Ko sem obiskal zelo bolno starejšo gospo, mi
je mirno dejala: »Sedaj čakam.« Nekoliko mi
je bilo nerodno, kajti mislil sem, da bo rekla: »Sedaj čakam smrt!« Pa je nadaljevala:
»Sedaj čakam Kristusa, da pride pome.« Vse
življenje je bila povezana z njim. Zanj je delala, z njim trpela, njega je molila, sedaj ga je

čakala v moči
vere vanj in
z ljubeznijo,
s katero ga je
ljubila. Njeno končno
pričakovanje
je bila vsota številnih
»majhnih
pričakovanj« Gospoda. Dejala je še, da veliko moli. V
slogu današnjega evangelija bi lahko rekli, da je budno čakala. Vera
ji je pomagala, da se ni bala, ampak je pripravljena čakala Kristusa.
»Blagor tistim služabnikom, ki jih bo
gospodar ob svojem prihodu našel
budne. Resnično, povem vam: Opasal
se bo in jih posedel za mizo. Pristopil bo in jim stregel« (Lk 12,37). Kako
pomembno je budno čakati, evangelij ponazori s kar tremi prilikami:
o gospodarju, ki se vrača s svatbe; o
tatu, za katerega ne vemo, kdaj se
prikrade, in o oskrbniku, ki v pričakovanju gospodarja vestno opravlja delo.
Moder je tisti, ki čaka pripravljen, nespameten pa tisti, ki ni pripravljen.
Ne samo da je modro pripravljen
čakati Gospoda, velja tudi, da je vesel, kdor pričakuje ljubljeno osebo.
Bolj ko ljubimo, bolj se bomo veselili. Seveda ne gre za pasivno čakanje,
ampak čakamo pripravljeni, kajti gorje oskrbniku, ki »ničesar ne pripravi«.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

To pa vedite,
da bi hišni gospodar,
ko bi vedel,
ob kateri uri pride tat,
čul in bi svoje hiše
ne pustil podkopati.
Tudi vi bodite pripravljeni;
zakaj ob uri, ko ne mislite,
bo prišel Sin človekov.«
(Lk 12,39–40)

OZNANILA
Jesenski izlet

bo v soboto, 15. oktobra 2016,
z ladjo v Bratislavo. Cena izleta
je 55,- evrov. V ceno je vkjučena
vožnja z ladjo, zajtrk, kosilo, večerja
in vožnja z turističnim vlakcem po
Bratislavi. Odhod ob 8.45, vračamo
pa se ob 22 uri. Prijavite sem čim prej.
P r o s i m o, d a p r e d l a g a t e s m e r
in cilj za naslednji izlet. Če je
kdo pripravljen prevzeti celotno
organizacijo izleta, naj se javi - bomo
zelo hvaležni za pobudo in pomoč.

Ljudi in človeške stvari
moramo poznati, da bi jih ljubili.
Boga in Božje stvari moramo ljubiti,
da bi jih poznali.
(Blaise Pascal)

O Bog, nauči nas moliti. To danes pomeni:
Gospod, vrni nas v življenje.
Iztrgaj nas iz materije.
Osvobodi nam srce in duha.
Nauči nas zopet ljubiti.
In gospod bo odgovoril:
Ko moliš, reci: Oče naš …«
Kdor reče »Oče naš«,
naveže ljubezenski odnos s sočlovekom in višjim bitjem.
Kdor reče »Pridi tvoje kraljestvo«,
hrepeni po miru, po mirnem svetu,
da bi čutil Božjo ljubezen na Zemlji.
Kdor reče »Zgodi se tvoja volja«,
navezuje svoje notranje bogastvo na višji,
mogočni tok Božje ljubezni –
kajti Božja volja je ljubezen.
Ljubezen je čista, najmočnejša oblika molitve!
Če »očenaš« moliš in ga živiš, lahko spreminjaš sebe in svet!
						P. Bosmans, Bog – moja oaza

SVETE MAŠE

In jaz vam pravim:
»Prosíte in se vam bo dalo;
iščite in boste našli;
trkajte in se vam bo odprlo.
Zakaj vsak,
kdor prosi, prejme;
in kdor išče, najde;
in kdor trka,
se mu bo odprlo.
(Lk 11,9–10)

NEDELJA, 7. avgust 2016
19. nedelja med letom
9.30 za + Slaveka Lovrec
NEDELJA, 14. avgust 2016
20. nedelja med letom
9.30 za + Ivana in Ano Rušnik
ter Alojza Bratovščak
SVETE MAŠE
v času dopustov
AVGUST
07. avgust 2016 9.30 (g. Ipavec)
14. avgust 2016 9.30 (g. Ipavec)
15. avgust 2016 /
21. avgust 2016 9.30
28. avgust 2016 9.30

Zgodba govori o kmetu, ki bi silno rad
imel več zemlje. Njegovo vzdihovanje
je slišal premožni sosed in mu obljubil,
da mu bo dal toliko zemlje, kolikor jo
lahko obhodi v enem dnevu.
Kmet je zgodaj vstal in začel hoditi, da
bi prehodil čim večji krog. Ko je sonce
zašlo, je zagledal na koncu poti svojo
ženo in soseda. Namesto da bi stopil
proti njima, je hotel narediti še en krog,
da bi obkrožil čudovit sosedov dom. Prav ob sončnem zahodu je prišel v objem svoje žene. Zmagoslavno se je smejal – potem pa se mrtev zgrudil. Preveč je obremenil svoje srce. Naslednji dan so ga pokopali. Sosed je še enkrat
vprašal, koliko zemlje je dovolj, in si kar sam odgovoril: »Zadosti je toliko
zemlje, kolikor je človek potrebuje za svoj grob. Naš prijatelj ima končno
dovolj zemlje.«
Konec zgodbe se lepo sklada s koncem današnjega evangelija. V svojem
pohlepu je ruski kmet pozabil ne samo na ženo, ki ga je čakala, pozabil je na
soseda in ga ni zanimalo, koliko zemlje mu bo vzel, pozabil je celo nase in na
svoje zdravje. Pohlep mu je popolnoma zaslepil oči.
						Po: Drobne zgodbe z biserom, 93
Gospod Jezus, blagoslovi vse tiste,
Ste se danes
ki izkazujejo gostoljubje.
že nasmejali?
Daj jim poguma in moči,
da bodo sprejeli vse svoje goste,
Zakaj petelin
in daj, da bodo imeli pred očmi to,
tako zgodaj kikirika?
da vse, kar storijo zanje,
Ker pozneje, ko se zbudijo
storijo pravzaprav zate.
kure, ne pride do besede.
Sveti Duh naj jim pove,
da bodo dobrodošli
Slovenski pastoralni center
in ljubljeni
Einsiedlergasse 9-11, 1050 Wien
v nebeškem kraljestvu vsi,
Telefon: 0660/ 657 94 33 (Matija)
ki nudijo gostoljubje
Skype: Tratnjek Matija
številnim ljudem,
elektronska pošta: info@spc-dunaj.net
še posebej tistim,
internetna stran: www.spc-dunaj.net
ki so ubogi.
facebook naslov: SPC Dunaj
Po: Mati Terezija
Odgovarja: Matija Tratnjek

