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oznanilo
KRISTUS MOTI

Kadar je družina
v redu,
bo država
v redu;
kadar je država
v redu,
bo velika
skupnost ljudi
živela v miru.
Lu Bu We

20. nedelja
med letom
leto VII /2010-16
14. avgust 2016

Zgodi se, da pogovor s sodelavci, prijatelji ali
sosedi nanese na verska vprašanja. Če takrat
povemo, da smo verni in hodimo v cerkev ter
imamo do teh vprašanj drugačno stališče, številnim ljudem to ni prav. Morda se celo nam
zdi, da motimo enotnost mišljenja, ko pa je
miselnost naše družbe velikokrat tako različna
in daleč od krščanstva. Zato včasih mislimo,
da bi bilo bolje, če bi molčali in ne bi povedali svojega mišljenja, ki smo ga oblikovali ob
K r i s t u s ov e m
evangeliju.
Marsikateri
kristjan
tudi
pravi, da takrat,
ko
pogovor v družbi nanese na
Boga, vero ali Cerkev, molči. Prav to je
narobe! Zakaj bi vsi drugi imeli pravico povedati svoje mnenje, kristjani pa ne?
In res je v naši družbi postalo skoraj že »normalno«, da vsakdo pove svoje mnenje, pa
čeprav je to nestrpno in nemodro, kristjani pa
ne. Nekateri krščansko prepričanje označujejo za preživeto in se zgražajo nad njim. Kristjani s svojim mnenjem »motimo«, vnašamo

Marijino vnebovzetje

nemir … In prav na to »zadrego« nas
opozarja Kristus v današnjem evangeliju: »Odslej bo namreč v eni hiši
pet razdeljenih: trije proti dvema in
dva proti trem.« Kristus poudarja, da
se bo njegov učenec razlikoval od drugih in doživel nasprotovanja: »Mislite,
da sem prišel na zemljo prinašat mir?«
Kristus jasno pove, da bodo glasniki Boga vedno koga motili. Kristjan
bo lahko nad dejstvom, da bo njegovo mnenje v javnosti stalno naletelo
na zavračanje in nasprotovanja, tudi
obupal. Težko je sam plavati proti toku. Zato bo lahko celo zapustil
Kristusa. A današnje drugo berilo pa
nam ponuja drugačno rešitev. Pokaže
nam, kje naj dobivamo moč, da bomo
vzdržali to napetost: »Uprimo oči v
Jezusa.« Svoj pogled ne imejmo uprt
kamorkoli, ampak v Kristusa, ki je »od
grešnikov pretrpel tako nasprotovanje.« Samo če bomo imeli oči uprte v
Kristusa, se v naših dušah ne bomo
»utrudili in omagali«, ampak bomo
zmogli prestati »nasprotovanje«.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Marijino vnebovzetje je praznik upanja, saj nam sporoča, da je Marija
dosegla polnost življenja v večnosti. To dejanje predstavlja napoved
vstajenja mrtvih, ki ga bomo ob
sodnem dnevu deležni vsi ljudje.
Marijino vnebovzetje pomeni poklon
ženi, saj je Bog Marijo, ženo in mater,
poveličal v nebesih. Katoliška cerkev s
praznovanjem tega praznika poudarja
dostojanstvo in poklicanost vsake žene.
Praznovanje velikega šmarna nas želi
spomniti tudi na to, da sta v življenju pomembni tako materialna kot
duhovna sestavina, tako zemeljsko kot
večno. Krščansko versko izročilo uči,
da si s prizadevanjem za zemeljski napredek posameznik pripravlja večno
bivanje. Marijino vnebovzetje v vernikih poglablja upanje, da je z življenjem
po Marijinem vzoru želeni cilj bivanja
pri Bogu dosegljiv za vsakega vernika.

SVETE MAŠE

Na praznik Marijinega vnebovzetja,
ki ga imenujemo tudi veliki šmaren, in ga obhajamo 15. avgusta, je
priložnost, da kot družina ali skupaj
s prijatelji poromamo v katero od
romarskih središč. Če to ni možno,
lahko našo nebeško mater Marijo
pozdravimo v kateri od drugih cerkva, pri njenem oltarčku, kapelici ali
drugem znamenju. Vesela bo našega
obiska in iskrene molitve (tako zahvale, kot priprošnje).
Spomni se,
o premila Devica Marija,
da še nikdar ni bilo slišati,
da bi ti koga zapustila,
ki je pod tvoje varstvo pribežal,
tebe pomoči prosil
in se tvoji prošnji priporočal.
S tem zaupanjem hitim k tebi,
o devic Devica in Mati.
K tebi pridem
in pred teboj
zdihujoč grešnik stojim.
Nikar ne zavrzi,
o Mati Besede,
mojih besed,
temveč milostno me poslušaj
in usliši. Amen.

NEDELJA, 14. avgust 2016
20. nedelja med letom
9.30 za + Ivana in Ano Rušnik
ter Alojza Bratovščak
NEDELJA, 21. avgust 2016
21. nedelja med letom
8.00 Bogu v zahvalo
9.30 za + Franca Hren
SVETE MAŠE
v času dopustov
AVGUST
15. avgust 2016 /
21. avgust 2016 9.30
28. avgust 2016 9.30

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.

Vse spoštovanje in priznanje dobrim, toda nevernim
ljudem, ki so odprti za
veliko skrivnost človeškega
življenja in se gibljejo na
področju velike ljubezni do
človeka.
Vernim in nevernim Božji
obstoj ne bi smel biti predmet spora. Kakor verni ne
moremo do konca dokazati, da obstaja Bog, tako tudi neverni nimajo udarnega argumenta za trditev, da Bog ne obstaja.
Naj verujemo ali ne, vsi smo ljudje. Mali ljudje na malem planetu, v vasi, ki jo
imenujemo Zemlja. Kakorkoli že verujejo – jedo isti kruh in dihajo isti zrak.
Hodijo pod istim soncem in istim dežjem – in če so zaljubljeni, so prav tako
slepi. Hodijo po istih poteh in se pogosto mučijo z istimi vprašanji kot verni.
Kadar se naše poti križajo, naj ne bo med nami prepira, ampak medsebojna
odprtost. Med nami naj ostaja prijateljstvo in drug drugemu voščimo »Srečno
pot!« – da še dalje iščemo skrivnostni, globlji pomen vsega, kar živi n diha.
Verni in neverni smo si bliže, kot si mislimo. Nestrpnost je nekaj najslabšega,
kar se nam lahko zgodi: verski fanatizem je med vsemi zasvojenostmi najbolj
fanatičen in brezbožen.			
Po: A. Grün, Bog – moja oaza
O Marija, Mati usmiljena,
Mati v nebesa vzeta,
Daj nam veselja in miru
in pomagaj,
da bomo drug drugemu izkazovali
prav takšno umiljenje,
kakršno ti po svoji milosrčnosti
naklanjaš nam.

Slovenski pastoralni center
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
facebook naslov: SPC Dunaj
Odgovarja: Matija Tratnjek

Ste se danes
že nasmejali?
Penzionisti so igrali golf. Vsi
so se pritoževali...
“Igrišče je predolgo!” je rekel
prvi. “Jame so preveč globoke!” je rekel drugi.
“Vzpetine so previsoke!” se
je oglasil tretji. Nato pa se je
oglasil še najstarejši, osemdesetletni Denis: “Če pogledamo vso zadevo še z druge
plati, je dobro vsaj to, da smo
pri naših letih še vedno na
gornji strani trave!

