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oznanilo
VZTRAJNO MOLITI V VERI

Pot je strma,
toda cilj
je lep.

29. nedelja
med letom
leto VII /2010-16
16. oktober 2016

Najbrž ni vernega človeka, ki ga ne bi mučilo dejstvo, da nekatere molitve niso uslišane.
Zato se jim postavlja vprašanje: »Čemu moliti, ko pa tolikokrat nismo uslišani?« In vendar
Jezus v današnjem evangeliju poudarja, da je
treba »vedno moliti in se ne naveličati«, saj
bo Gospod »hitro pomagal do pravice svojim
izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k njemu«.
Zakaj je resničnost
potem drugačna
– prosimo, a
ne prejmemo?
Znana
nam
je prispodoba z otrokom
in
škarjami.
Ali »pravilno uslišijo« starši majhnega otroka, ki moleduje, naj mu dajo škarje, a mu
ne ustrežejo, ker vedo, da bi se z njimi ranil. Bog že ve, kaj je dobro za nas, zato nam
nakloni samo tisto, kar je za nas res dobro.
V zadnjem stavku današnjega evangelija pa
nam Jezus da še eno pomembno navodilo.
Potem ko zagotovi, da bo Gospod gotovo
uslišal vztrajno molitev, izreče besede: »Toda
ali bo Sin človekov, ko pride, našel vero na

zemlji?« Kakor da
bi hotel poudariti
pomen vere pri molitvi. Naša vztrajna
molitev mora biti
zasidrana v vztrajni
veri. Vera pa pomeni
izročitev, razpoložljivost pred Bogom,
odpoved samovolji in
priznanje drugega, in
sicer Drugega, z veliko začetnico – Boga.
»Saj niti ne vemo, kako je treba za kaj
moliti« (Rim 8,26), je sv. Pavel ubesedil
našo zadrego pri molitvi. Res ne
vemo, kako bi molili, zato velikokrat
prosimo za nepomembne stvari, ali
take, ki se zdijo pomembne nam: da
bi zmagalo naše nogometno moštvo,
da bi na našo solato močil dež, da bi
snežilo, ker bi radi šli na smučanje.
Da bi pravilno molili v veri, bo dobro
poiskati nekoga, ki nam bo vzor molitve v veri. Ena takih vzornic je zagotovo Marija, Jezusova in naša mati,
ki se je v mesecu oktobru ob molitvi
rožnega venca še posebej spominjamo.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

In Gospod je rekel:
»Poslušajte, kaj pravi
krivični sodnik!
Pa Bog ne bo pomagal do
pravice svojim izvoljenim,
ki vpijejo k njemu
noč in dan,
in bo pri njih odlašal?
Povem vam, da jim bo hitro
pomagal do pravice.
Vendar, ali bo Sin človekov,
kadar pride,
našel vero na zemlji?«
(Lk 18,6–8)
Abraham
mu je rekel:
‚Sin, spomni se,
da si v svojem življenju
prejel dobro in
prav tako Lazar húdo;
zdaj se tukaj veseli,
ti pa trpiš. In vrh tega
je med nami in vami
narejen velik prepad,
da tisti, ki bi hoteli od tod
priti k vam, ne morejo;
pa tudi od ondod
ne morejo sem.‘
In rekel je:
‚Prosim te torej, oče,
da ga pošlješ v hišo
mojega očeta;
imam namreč pet bratov
in naj te posvari, da tudi oni
ne pridejo v ta kraj trpljenja.
(Lk 16,25–28)

ROŽNI VENEC

Velikokrat slišimo, da kdo moli rožni venec. Morda si med tistimi, ki so se tej
molitvi že kdaj tudi pridružili, a se sam/a še nisi opogumil/a, da bi jo uporabil/a tudi pri lastni molitvi. Da bi ti bilo lažje, naj ti bo v pomoč tale pripomoček. Ponavadi molimo en del, na praznik Vseh Svetih in na sveti božični
večer (lahko še kdaj) pa vse dele.
VESELI DEL - Prošnje:

1. ki nam poživi vero. 2. ki nam utrdi upanje. 3. ki nam vžgi ljubezen.

1.
2.
3.
4.
5.

Ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
Ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila.
Ki si ga Devica rodila.
Ki si ga devica v templju darovala.
Ki si ga Devica v templju našla.

SVETLI DEL - Prošnje:

1. ki je naša pot. 2. ki je naša resnica. 3. ki je naše življenje.

1.
2.
3.
4.
5.

Ki je bil krščen v Jordanu.
Ki je v Kani naredil prvi čudež.
Ki je oznanjal Božje kraljestvo.
Ki je na gori razodel svoje veličastvo.
Ki je postavil sveto evharistijo.

ŽALOSTNI DEL - Prošnje:

1. ki nam utrdi spomin. 2. ki nam razsvetli pamet. 3. ki je nam okrepi vero.

1.
2.
3.
4.
5.

Ki je za nas krvavi pot potil.
Ki je za nas bičan bil.
Ki je za nas s trnjem kronan bil.
Ki je za nas težki križ nesel.
Ki je za nas križan bil.

ČASTITLJIVI DEL - Prošnje:

1. ki nam vodi naše misli. 2. ki nam vodi naše besede. 3. ki je nam vodi naša dejanja.

1.
2.
3.
4.
5.

Ki je od mrtvih vstal.
Ki je v nebesa šel.
Ki je Svetega Duha poslal.
Ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
Ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.

GOSPOD,
POMNOŽI NAM VERO!

Kdo ne bi hrepenel po taki moči, ki
jo daje vera? Zato ni čudno, da učenci
prosijo v današnjem evangeliju Jezusa: »Pomnoži nam vero!« (Lk 15,5).
Kristus jim nato prikaže moč vere
in pravi, da bi z vero, veliko kakor
gorčično zrno, prestavili murvo. Gre
za slikovito prispodobo, saj je gorčično zrno eno najmanjših semen, murva pa je drevo z izredno razvejenimi
koreninami. Takoj zatem pa Kristus poudari še eno značilnost vere s
prispodobo o gospodarju, ki zahteva
brezpogojno poslušnost. Mogoče se
nam ta podoba ne zdi primerna, da
bi odsevala Boga. Da pa bi bolje prodrli v sporočilo evangelija, se raje kot
pri liku gospodarja ustavimo ob razpoložljivosti hlapca. Služabnik, ki je
na voljo gospodarju, je lepa podoba
vernika. Vernik bo v odnosu do Boga
popolnoma razpoložljiv. V tem odnosu ni prostora za preračunljivost ali
polovično podarjenost. Odnos med
vernikom in Bogom je bolj podoben
odnosu zaročencev, ki se drug drugemu popolnoma podarita v ljubezni. Ta
odnos ne pozna ne urnika ne plačila.
Vsi se moramo počutiti »nekoristni
služabniki«, srečni, da lahko darujemo,
ljubimo in se žrtvujemo za Boga, ko
smo izkusili njegovo ljubezen. Odnos,
ki temelji na ljubezni, želi dati vse za
ljubljeno osebo. Podobno kot ljubezen
tudi vera ne išče najprej svojih pravic, ampak je le odgovor na Božji dar.

V Svetem pismu je nekaj čudovitih primerov take predanosti vernega človeka Bogu. Abraham je bil
poslušen v veri do te mere, da je bil
pripravljen žrtvovati najdragocenejše
– edinega sina. Božja mati Marija, ki
je v veri poslušna Božjemu sporočilu, sebe imenuje »služabnica« Boga
(Lk 1,38), in končno sam Kristus, saj
se v ljubezni do Očeta da popolnoma na razpolago za odrešenje sveta.
Naj nam Gospod nakloni milost, da bi
se mu v ljubezni popolnoma izročili.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

In apostoli so rekli Gospodu:
»Pomnôži nam vero!«
Gospod pa je rekel:
»Če imate vero
kakor gorčično zrno,
bi tej murvi lahko rekli:
‚Izruj se s korenino
in se presádi v morje‘
in bila bi vam poslušna.« (Lk 17,5–6)

V neki vasi je izbruhnil požar.
Bogat in reven človek,
do tistega dne odlična soseda,
sta izgubila vse svoje imetje.
Ubogi človek je ostal miren,
bogatega pa se je lotil obup.
»Mojzes,« je naposled dejal bogati,
»kako je mogoče, da si tako miren,
ko pa je vse, kar sva imela,
zgorelo v požaru?«
»Meni je ostal moj Bog,«
je odgovoril siromak, »
tvoj pa je zgorel v hiši.«
Drobne zgodbe z biserom, 126
Bogati, mo(go)čni in prebrisani lahko zaupajo samo v svojo moč, svoje
sposobnosti, svoje veliko imetje, a se v
trenutkih negotovosti ali stiske nimajo
na kaj opreti. V primeru življenjskega
poraza so sami. Pravični pa ima Boga
kot svoje edino upanje. Kolikokrat
sem tudi sam doživel, da mi je bila vera
(edina) opora v življenju. Še večkrat
pa sem doživel, ko so mi najrazličnejši
ljudje pripovedovali, da so v trenutkih
najgloblje krize prav v veri črpali moč:
»Če ne bi imel vere, bi si vzel življenje,« ali »Ko je bilo najhuje, sem molil!«
In kolikšna je tvoja vera?!?
Prenapeta struna poči in
prenapeta beseda slabo opravi.
Ne ženi previsoko nobene reči!
Ne pikaj in ne liži,
povej pa vsakemu, kar mu gre,
toda po meri in pa spodobno!
(bl. Anton Martin Slomšek)

Človek, ti si siromak,
ki mora Boga prositi za prav vse.
(sv. Janez-Marija Vianney)
Tudi papež je
preprost berač pred Bogom –
še bolj kakor vsi drugi ljudje.
(Benedikt XVI.)
Zahvaljen, Gospod,
da krepiš našo vero.
Iz drobnega zrnca
se razrašča v košato drevo.
Ptice upanja gnezdijo v njem
in zobljejo jagode rožnega venca.
Kadar divja vihar
in nam grozi razdejanje,
bi omagali v veri,
če ji ti ne bi dajal moči,
če se ne bi hranila iz tvoje ljubezni.
Zato ostani blizu, Gospod.
Tudi mogočno drevo
se kdaj ukloni in pade.
Hrani naše korenine,
počivaj v krošnji našega drevesa.
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh

Nedelja narodov

Zadnja nedelja v septembru je tradicionalno rezervirana za srečanje
vernikov različnih narodov, ki živijo
na Dunaju in obhajajo bogoslužje v
domačem jeziku. Stolnica Sv. Štefana na Dunaju gosti vsako leto pisano paleto različnosti, ki se povezuje
v izpovedovanju ene vere. Bogato
dve urno bogoslužje, ki ga je ob somaševanju duhovnikov vodil g. pomožni škof Franz Scharl, je bilo zelo
lepo pripravljeno z uvodi, bogatim
petjem, simboliko, besedili in nagovorom gospoda škofa. Prisluhnili
smo branju in prepevanju v različnih
jezikih. Tone Levstek in Katja Vuk sta
nadela gorenjsko narodno nošo in
nas pri tem dostojno predstavila. Za
to priložnost smo kupili nove škornje za moško narodno nošo, ga Anica
Hren pa je poskrbela, da sta bili obe
noši primerno očiščeni in pripravljeni
za uporabo. Pri sveti maši je g. Tone
prebral prošnjo vernikov, ki jo je za
to priložnost napisala Andreja Nikolić. Po maši smo bili povabljeni na
škofijsko dvorišče, kjer smo se predstavili vsak na svoj način. Iskrena hvala vsem, ki ste prinesli pecivo, vino,

17. oktober
IGNACIJ
ANTIOHIJSKI

grozdje, žganje... Tako smo se lahko
na kulinarični način predstavili pred
brati in sestrami iz sosednjih dežel.
Pred sveto mašo smo se z dvema
avtomobiloma prebili na dvorišče nadškofije in pripravili vse potrebno za
pogostitev in sprejem gostov. Na desno stran smo postavili iz lesa izrezano
maketo Slovenije, na kateri so bile fotografije lepot naše dežele. Nad mizo
je bila izobešena zastava Slovenije.Na
desni strani je bil postavljen ekran,
ki pa žal ni dosegel svojega učinka sonce je bilo premočno. Bomo drugo
leto morali najti primernejšo rešitev.
Na pogrnjeni mizi je bilo polno vsega - tudi tisti, ki so ponujali dobrote,
so se dobro odrezali in pogostili obiskovalce. Za dobro vzdušje so poskrbeli muzikanti in plesalci pri sosednjih
mizah, pri nas pa so čarobni zvoki
prihajali iz čarobne škatlice, ki vrti
cd-je in se ne utrudi. Tako so “naši
muzikanti” igrali še dolgo po tistem,
ko so drugi že obupali :) Iskrena hvala Anici Hren, Ani in Wernerju Oswald, Giuliu in Kati Gergek ter drugim, ki ste pomagali pri tej prireditvi.
			Matija Tratnjek

Živel bi naj okoli leta 100, ko se je
začelo obdobje, ko nobeden od apostolov ni bil več živ. Prištevamo ga med
apostolske očete. Bil je eden najodličnejših mož, ki so stavbo Cerkve na
apostolskem temelju dalje zidali in utrjevali.
Vernike svojega
časa je spodbujal in utrjeval
s svojim zgledom in tudi s
svojimi pismi, ki spadajo med bisere
zgodnjega krščanskega slovstva. Bil
je antiohijski škof, najverjetneje tretji
škof na tem sedežu, če se apostol Peter šteje za prvega. Zaradi svoje vere
v Kristusa je bil klican na zagovor.
Vernike je prosil, naj ne storijo ničesar, da bi preprečili njegovo smrt. Vojaško spremstvo ga je odvedlo v Rim,
kjer so ga v amfiteatru raztrgale zveri.

SVETE MAŠE
NEDELJA, 16. oktober 2016
29. nedelja med letom
8.00 za zdravje
9.30 za + Marijo Tkalec
NEDELJA, 23. oktober 2016
30. nedelja med letom
9.30 za + Marijo Tkalec

OZNANILA
1. V sredini novembra bomo imeli
Bolšji sejem - Flohmarkt. Če imate
doma kakšne stvari, ki bi jih lahko
prinesli v ta namen, lepo naprošeni,
da to storite čim prej. Iskrena hvala.
2. Kostanjev piknik bo 5. novembra
2016, ob 15.uri. Prosimo za čim prejšnje prijave - lahko takoj. Prijave so
nujne zaradi pravočasne priprave.
3. Iskrena hvala gospe Anici Hren, ki
je vodila organizacijo izleta v Bratislavo. Na izletu nas je bilo točno 50.

Zahvaljen, Gospod, da ne odlašaš z milostjo.
Več nam daješ, kot te prosimo;
razvajaš nas v svoji dobroti.
Preobjedli smo se tvojih darov,
pozabljamo na vero
in se prešerno zanašamo nase.
Ko pošlješ preizkušnjo, smo šibki in zbegani.
Potrojiti moraš svojo ljubezen, da nas pripelješ nazaj k sebi.
Tako zorimo za dneve, ki prihajajo.
Ti pa nas pošiljaš na vse kraje sveta oznanjat blagre tvoje blagovesti.
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh

Družinska jutranja molitev

Dobri Bog, zahvaljujemo se ti za nov dan,
ki ga lahko začenjamo skupaj.
Prosimo te: blagoslovi ta dan,
da bo za nas postal dober dan.
Blagoslovi nas, ki smo zbrani kot družina,
in naj drug drugemu postajamo blagoslov.
Spremljaj nas
s svojim blagoslovom na naših poteh.
Odpri naša srca, da bomo začutili,
kaj potrebujejo drugi.
Naj s hvaležnostjo preživimo ta dan, ki nam ga podarjaš.
Pomislimo tudi na tiste, ki so danes vstali žalostni,
ker nimajo tega, kar potrebujejo za življenje.
Spomni se tudi njih, da bodo ta dan lahko preživeli v zaupanju vate in v ljudi.
					
Po: A. Grün, Jutranje in večerne molitve

Misijoni

Slovenija ima ima več
kot 70 misijonarjev, ki
delujejo po vsem svetu.
Njihovo delo je različno,
saj zaobjema tako pastoralno delo kakor socialno pomoč ljudem: gradijo cerkve, šole, dispanzerje, ceste … Ob tem pa
se tudi aktivno ukvarjajo z ozaveščanjem ljudi v
šolah, zdravstvenih centrih … Dobrote ni nikoli
preveč in dela nikoli ne zmanjka. Podpremo jih
lahko finančno in materialno, pa tudi z iskreno
molitvijo zanje.

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?
Vljuden gost reče med zabavo
dekletu: “Vaša šala o goskah
je bila enkratna!” “Resno mislite?” “Seveda! Kadarkoli bom
videl gosko, se bom spomnil
na vas!”
“Kako si kaj?” je študent
pozdravil sošolca. “Kar v
redu, čeprav sem se zdaj
postavil na svoje noge!” “Kako
to misliš?” “Oče mi je vzel
avto!”
Učiteljica je pri uri
slovenščine na tablo napisala
stavek: “Reven moški je umrl
zaradi lakote.” “Peter, kje je
subjekt?” je vprašala. “Verjetno na pokopališču!”

