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oznanilo
Z DOBRIMI DELI
PRIČAKUJMO BOGA

Ljudje
naj ne bi umirali
po roki drugega,
temveč
na rokah drugega.
(Horst Köhler)

1. adventna
nedelja
leto VII /2010-16
27. november 2016

Jezus nas v evangeliju prve adventne nedelje opominja in poudari, naj bomo pripravljeni, kajti ko ne pričakujemo, ter ko
v človeku in v razmerah najmanj mislimo, bo prišel Sin človekov in nas obiskal.
Tudi nam se Bog približuje v vsakdanjih
dogodkih, v vsakdanjem delu in rednih obveznostih, v enoličnih opravilih in dnevnih
dolžnostih, v redni molitvi in v ljubezni do
bližnjih. Pavel govori, da je pomembno, da
vero živimo sredi vsakdanjega življenja: »Živimo pošteno, ne v
požrešnosti in
popivanju, ne v
prepirljivosti in
v nevoščljivosti.
Pač pa si oblecite
Gospoda Jezusa Kristusa« (Rim 13,13–14).
Bog prihaja k nam nevsiljivo in tiho, brez
hrupa, v bližnjem in sredi vsakdanjih opravil.
Ljudje običajno pričakujejo Odrešenika v
izrednih dogodkih ali v izrednih doživetjih.
Na to nevarnost opozarja tudi Jezus v evangeliju, ko navede dneve v času Noeta. Še malo
časa pred potopom so ljudje živeli brezskrbno in niso »ničesar slutili«. Pogubilo jih je

15.10.2016 Izlet z ladjo
v Bratislavo

napačno prepričanje, da bo Bog prišel
v izjemnih dogodkih in doživetjih,
ter se niso spreobrnili. Podobno napačno prepričanje lahko opažamo
pri dveh vrstah ljudi. Prvi hlastajo
po posebnih doživetjih, zanemarjajo pa srečanje z Bogom v vsakdanjih opravilih. Drugi trdijo, da bodo
verjeli v Boga, če bodo videli kakšen
velik čudež ali kakšen nenavaden
dogodek. Žal pa se ne prvi ne drugi ne spreobrnejo, ker teh dogodkov
noče biti ali pa jih oni nočejo videti.
Kristus nas zato vabi, naj bomo budni
in naj odkrivamo Božjo navzočnost v
vsakdanjosti. V glavni mašni prošnji
prosimo, da bi »prihajajočemu Kristusu šli naproti z dobrimi deli«. Danes
sklepamo teden Karitas – izrazimo
svojo vero v Kristusa tako, da mu
bomo šli tudi mi naproti z dobrimi deli.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem
Čim bolj si darežljiv do Boga,
tem bolj bo Bog darežljiv do tebe.
(Ignacij Lojolski)

V soboto, 15. oktobra 2016, smo se
z ladjo odpravili na izlet v Bratislavo. Malo pred 9. uro smo se zbrali
pred hotelom Hilton Danube Waterfront. Kmalu se je na pomolu
zasidrala ladja »Kaiserin Elisabeth«,
na katero se je vkrcala tudi naša 50
članska skupina. V ladijskem salonu so nas pričakale pogrnjene rezervirane mize in postrežen zajtrk.
Občasno so iz zvočnikov prihajale zanimive informacije o potovanju
in krajih, ki smo jih videli skozi velika okna. Prvi vrhunec za zainteresirane je bil dvižni plovni kanal za
ladje (»kad« za dviganje in spuščanje ladij) na elektrarni Freudenau.
Potem je šlo hitro navzdol, mimo
pristanišča na Dunaju in nižinskih
gozdov narodnega parka Donauen.
Po Hainburg-u in Marcheinmündung-u je ladja zapustila Avstrijo z zamenjano zastavo Slovaške
na krovu. Po postanku v Devinu
smo ob 12.10 pristali v Bratislavi.
Najprej smo naredili skupinsko fotografijo pri obelisku Svete Tro-

jice pri cerkvi kronanja svetega
Martina. Potem smo šli po bulvarju (opomba: široka velemestna
cesta, navadno z drevesi na obeh
straneh), zapolnjenim Donavskim
rokavom, na trg pred Narodnim gledališčem, filharmonijo in hotelom
Savoy. Potem smo imeli čas, da smo
si nekoliko sami pogledali okolico.
Ob 13.30 je bil za nas rezerviran turistični vlak z vodičem. Na poti do gradu
smo spoznali zanimive stvari o zgodovini države, ljudeh, etničnih skupinah,
religijah, cerkvah, zanimivih zgradbah in zgodovinskih dogodkih. Peš
smo se odpravili do grajske palače in
se ustavili na prostoru pred gradom.
Pred nami se je odprl čudoviti razgled, ob katerem smo lahko prisluhnili mnogim zanimivim in koristnim
informacijam o Bratislavi in okolici.
V nadaljevanju poti s cestnim – turističnim vlakom, smo videli in slišali veliko zanimivega. Po končanem ogledu
smo imeli približno eno uro časa za
ogled starega dela mesta. Ob 16. uri
smo se zbrali na ladji.
Vožnja domov proti
toku je trajala skoraj 6
ur. Ladja se je ustavila v Devin-u in kmalu
tudi v Hainburg-u. Ob
18.30 smo imeli obilno večerjo s 4 hodi,
nekaj tega smo si lahko postregli samopostrežno v bifeju.
Zunaj je bilo temno,

polna luna se je skrivnostno odsevala v vodi. V notranjosti je bilo udobno, glasbenik je prepeval stare popevke in spodbudil nekatere, da so s
plesom pretegnili in razgibali noge.
Proti 20.45 so dvižne zapornice
Freudenau prihajale vedno bližje.
Mnogi so na krovu v mesečini spremljali prehod ladje iz nižjega na višji
nivo reke. Točno ob 21:50 smo bili
znova pri hotelu Hilton. Zadovoljni,
utrujeni in siti smo zapuščali dobro
ogrevano in gostoljubno ladjo ter se
odpravili v domača ležišča in vse to z
mislijo, »bil je uspešen dan, pripravljen z zanesljivostjo in skrbnostjo - preprosto HVALA za celodnevni užitek “.
		
Anneliese Hanisch

Bolšji sejem / Flohmarkt

Kot je navada v Avstriji in drugod po svetu, tudi v naši skupnosti pripravljamo
Flohmarkt / bolšji sejem. Samo po sebi se postavlja vprašanje, zakaj organizirati tovrstne dogodke. Poskusimo najti nekaj odgovorov:
1. stvari, ki jih nekdo ne potrebuje več, jih bo morda potreboval kdo drug;
2. zbiratelji posebnih izdelkov in umetnin lahko najdejo veliko zanimivega;
3. ob čiščenju stanovanja ali ob smrti sorodnika se najde veliko stvari, za katere bi bilo škoda, da bi jih vrgli v smeti - tudi iz vidika varstva okolja;
4. tisti, ki si ne morejo privoščiti novih stvari, si lahko pomagajo s cenejšimi rabljenimi;
5. za skupnost se nabere nekaj denarnih sredstev, s katerimi lahko kaj dodatnega obnovimo, kupimo in si kot skupnost privoščimo.
- V preteklem letu je dozorela odločitev, da prostor v dvorani tako pripravimo,
da bo čim manj dela, da ne bo potrebno kar naprej stvari pospravljati in znova
pripravljati. Letos smo zato uredili police za knjige in obleke - prostor je sedaj
veliko bolj urejen in pregleden. Vloženo je bilo kar nekaj dela in sredstev, vendar bo delo v prihodnje zelo olajšano.
- V oktobru 2016, je od gospe Marijane Štesel prišlo obvestilo, da v dogovoru
z vdovo po pokojnem g. Heinz-u Zimmermann-u, za namene Flohmarkta
izpraznimo stanovanje.
- Ko so bile police in obešalniki pripravljeni, je bilo potrebno vse stvari vzeti iz
zabojev, vreč, škatel in jih sortirati na police, obešalnike in mize.
- Zadnja faza je bila izvedba boljšega sejma / Flohmarkta - dva vikenda v
mesecu novembru, na katerem so sodelovali starejši in mlajši člani ter članice
naše skupnosti.
- Hvala gospem in gospodičnam, ki so si vzele čas in po v naprej pripravljenem razporedu dežurale v dvorani (dopoldan ali popoldan) in bile na voljo
obiskovalcem Flohmarkta.
- Medtem, ko je v dvorani potekal bolšji sejem, smo na dvorišču pospravili
listje, očistili žlebove in na hodniku za oltarjem montirali obešalnike za orodje, metle, vodovodne cevi ter električne kable.
- Iskrana hvala vsem, ki ste pomagali pri sortiranju, pakiranju, prenašanju,
prevozih, montažah polic in obešalnikov, čiščenju, kuhanju, postrežbi, organizaciji in izvedbi bolšjega sejma.
- Hvala vsem, ki kaj prinesete za Flohmarkt.
- Iskrena hvala ge. Anici Hren, ki je prevzela vso organizacijo in vodenje projekta.

Bolšji sejem / Flohmarkt – jesen 2016 (priprave)

- Vožnja stvari za Flohmarkt iz stanovanja (Johannagasse 35A, 5. okraj) v SPC
Marijana Štesel, Tomaž Vošner, Ana in Werner Oswald, Ludvik Bohar in Anica
Hren, Matija Tratnjek
- Izbira, vožnja, sortiranje in pospravljanje knjig na police (4 popoldneve)
Anica Hren, Matija Tratnjek
- Montaža polic za knjige in oblačila v dvorani SPC
Ludvik Bohar, Slavko Bedernjak, Matija Tratnjek
- Priprave v dvorani: 03.11.2016 (16.30 – 22.30)
Marija Mesarič, Natalija Počivalšek, Anica Hren, Matija Tratnjek
- Priprave v dvorani: 06.11.2016 (13.30 – 18.30)
Ludvik Bohar in Anica Hren, Matija Tratnjek
- Priprave v dvorani: 08.11.2016 (16.00 – 22.30)
Marija Mesarič, Katja Vuk, Giulio Gergek, Ludvik Bohar in Anica Hren, Matija
Tratnjek
- Priprave v dvorani: 09.11.2016 (17.00 – 21.30)
Ludvik Bohar in Anica Hren

Bolšji sejem / Flohmarkt – jesen 2016

Sobota, 12.11.2016 (8.00 – 18.00)
Bolšji sejem / Flohmarkt: Marijana Štesel, Marija Lesjak, Marija Mesarič, Sonja Horvat, Simona Vogrin, Anica Hren, Matija Tratnjek
Kosilo: Ana in Werner Oswald
Nedelja, 13.11.2016 (8.00 – 13.00)
Bolšji sejem / Flohmarkt: Marijana Štesel, Sonja Horvat, Vesna Lebar
Četrtek, 17.11.2016 (15.00 – 18.00)
Priprave v dvorani: Katja Vuk in Anica Hren
Sobota, 19.11.2016 (8.00 – 18.00)
Bolšji sejem / Flohmarkt: Marijana Štesel, Marija Mesarič, Katja Vuk, Marija
Lesjak, Marija Ružmanovič, Ivanka Škaper, Anica Hren, Matija Tratnjek
Kosilo: Ana in Werner Oswald
Čiščenje žlebov in dvorišča, montaža obešalnikov: Tomaž Vošner, Slavko Bedernjak, Anica Hren, Matija Tratnjek
Nedelja, 20.11.2016 (8.00 – 13.00)
Bolšji sejem / Flohmarkt: Štesel Marijana, Horvat Sonja, Lesjak Marija

MePZ OBALCA KOPER

Zgodbe za dušo

V nekem samostanu stvari nišo šle,
kot bi bilo treba. V bratih ni bilo navdušenja in svojih dolžnosti niso
opravljali vestno, molili pa površno.
Mladi se niso več odločali za redovno
življenje. Nedaleč od samostana je živel
puščavnik. Živel je sam, veliko je molil
in ljudje so govorili o njem, da je pravi
svetnik. Predstojnik samostana se je
zato odpravil k njemu, da bi se z njim
pogovoril. Potem ko mu je opat razložil težave v samostanu, mu je sveti mož
svetoval: »Reci bratom v samostanu,
da med vami živi Mesija, Odrešenik!«
Opat ni mogel verjeti povedanemu, a
komaj se je vrnil v samostan, je sklical brate in jim povedal novico. Tudi
bratom je vzelo sapo. Od tega dne se
je življenje v samostanu spremenilo.
Vsakdo je bil z drugim prijazen in je
premagoval svojo hudobijo ter želel
biti ljubezniv do drugega, misleč, da
je morda njegov sobrat v samostanu
odrešenik. Kmalu je glas o krepostnem življenju bratov šel naokoli in
ljudje so začeli prihajati k njim. Številni so se odločili za življenje v samostanu. Življenje se je vrnilo v samostan in veselje je zavladalo med brati.

MePZ Obalca Koper je bil ustanovljen leta 2001 in letos praznuje 15.
obletnico delovanja. Program zbora
obsega kompozicije iz različnih obdobij in slogov, ki segajo od renesanse
skozi celotno zgodovino evropske
glasbe do današnjih dni. Poseben
poudarek zbor daje slovenski ljudski
pesmi in primorskim skladateljem.
Zbor se redno udeležuje občinskih
prireditev in vsako leto sodeluje na
najpomembnejši zborovski regionalni prireditvi Primorska poje. S
svojimi nastopi razveseljuje zvesto domače občinstvo, poslušalce v
drugih krajih po Sloveniji, v bližnjem zamejstvu in drugod v tujini.
Na regionalnem tekmovanju pevskih
zborov v Postojni je MePZ Obalca
osvojil eno zlato (2006) in tri srebrne plakete (2002, 2004 in 2013).
Na Sozvočenjih, regijskih tematskih
koncertih v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, se je zbor do sedaj predstavil
štirikrat (2007, 2008, 2012 in 2014).
V letih svojega delovanja je zbor
gostoval v Nemčiji, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Avstriji in Italiji.
Leta 2008 je na mednarodnem tekmovanju v Olomoucu na Češkem
osvojil srebrno plaketo, letos junija, pa se je z mednarodnega tekmovanja Zlatna lipa v Tuhlju na
Hrvaškem vrnil z zlato plaketo.
Od
septembra
2012
zbor vodi Sonja Mezgec.

OZNANILA
1. V soboto, 5. novembra 2016, je bil
kostanjev piknik in druženje v bifeju.
Hvala Ludviku Bohar in Wernerju
Oswald za nabavo in pečenje kostanjev ter gospem, ki so pripravile vse za
postrežbo.
2. V nedeljo, 6. novembra 2016,
smo obhajali zahvalno nedeljo.
Bog povrni vsem, ki ste darovali in
prinesli prehranske artikle. Hvala
Ani Oswald in Ivanki Škaper, ki sta
vse prinešeno postavili pred oltar.
Hvala Ludviku Bohar in Wernerju
Oswald, ki sta poskrbela, da je bila
hrana po sveti maši odpeljana v
samostan redovnih sester, ki vsak
dan pripravljajo obroke in hrane za
brezdomce.
3. V bifeju urejamo projektor za
projekcije slik in filmov, ki je povezan
z računalnikom v cerkvi. Hvala g.
Giuliu, ki je poskrbel za električno
napeljavo in g. Ludviku, ki je v bifeju
montiral polico za projektor.
4. V pripravi na advent in Božič
je bilo potrebno urediti cerkev in
dekoracijo bifeja. Hvala ge. Anici
Hren, da je nakupila in poskrbela za
primerno okrasitev.
5. V nedeljo, 4. decembra 2016,
bomo po sveti maši v cerkvi imeli
MIKLAVŽEVANJE. Prispevek za
darilo je 8€. Prosimo za čim prejšnjo
prijavo.
6. V četrtek, 8. decembra 2016, bo
ob 9.30 sveta maša za praznik Brez-

madežne spočetja Device Marije.
7. V nedeljo, 4. november 2016, nas
bo obiskal mešani pevski zbor Obalca
iz Kopra. Podrobnosti o zboru si lahko preberete na 6. strani .
8. V nedeljo, 11. decembra 2016,
nas bo obiskal oktet Šentjurška
gora nad Cerkljem na Gorenjskem.
Sodelovali bodo pri sveti maši in po
sveti maši zapeli še nekaj pesmi.

SVETE MAŠE
NEDELJA, 27. november 2016
1. adventna nedelja
8.00 za + Heinza Himmermann
9.30 za + starše Novak in sina
Štefana
NEDELJA, 4. december 2016
2. adventna nedelja
8.00 za + iz družine Uršej Kikel
9.30 za + Branka Pevec
ČETRTEK, 8. december 2016
Brezmadežno spočetje
Device Marije
9.30 sveta maša
Moja preteklost me ne skrbi več.
Ona pripada Božjemu usmiljenju.
Moja prihodnost mi še ne dela skrbi.
Ona pripada Božji previdnosti.
Kar me skrbi in kar me izziva,
je sedanjost, ta pripada Božji milosti
in predanosti mojega srca.
(sv. Frančišek Asiški)
Biti svoboden pomeni
posedovati samega sebe.
(Dominique Lacordaire)

Spomni me, Gospod

Gospod, včasih mi postane
tako domače hrepenenje tvojih učencev po nebesih
in njihovo tesnobno vprašanje, ali se bo zgodba srečno iztekla.
Spominjaj me na nebesa, Gospod, toda ob tem cilju
naj ne pozabljam na pot, po kateri se cilju bližam.
Spominjaj me na svoje kraljestvo, Gospod,
toda ob svojih sanjah o njem
naj ne pozabljam na vsakdan,
v katerem naj bi se tvoje kraljestvo začenjalo.
Spominjaj me na svoj prihod, Gospod,
toda naj v svojem življenju
ne pozabljam na tvoje umiranje,
po katerem želiš živeti z menoj.
Spominjaj me na svojo obljubo, Gospod,
da se bo moja zgodba srečno iztekla,
saj si tudi zgodbo mojega življenja naredil za svojo. Amen.
Zahvaljen, Gospod, da te moremo imenovati Bog živih.
Premagal si smrt in se dvignil nad vse umrljivo.
Nočeš biti sam sebi zadosten,
še vedno se sklanjaš k nam ujetnikom smrti.
Rešuješ nas iz rok temnega angela
in nas prežarjaš s svojo svetlobo.
Za nami ostaja vse minljivo, naproti prihaja večnost,
izpolnjena z velikim smislom
neumrljivega Življenja.
Rešeni smo po tvoji ljubezni.
		Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh

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?
OČE – Akviziter: »Dober dan, fantek, ali je oče
doma?« – »Ni ga.« – »Kje
pa je?« – »Ne vem, ga grem
vprašat!«

