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oznanilo
Mt 3,13–17

LJUBLJENI BOŽJI OTROCI
Najodličnejša
človekova moč
je razum.
Najvišji cilj razuma
pa je
poznanje Boga.
(sv. Albert Veliki)

Jezusov krst

leto VIII /2010-17
8. januar 2017

V evangeljski pripovedi o Jezusovemu krstu
nas preseneti, da se je Janez Krstnik branil
krstiti Jezusa, saj mu je dejal: »Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni« (Mt 3,14).
Zakaj tako? Janezov krst je bil krst »pokore«.
Prejemali so ga grešni ljudje kot znamenje,
da se hočejo spreobrniti. Kristus pa, vemo,
ni imel greha in mu ni
bilo potrebno
delati pokore. Zato je
Kristus s tem,
da se je dal
krstiti, hotel
pokazati solidarnost z ljudmi, ki jih je prišel
odrešit. Pomenljivo je, da se je dal krstiti, in
to javno, in je tako »izpolnil vso pravičnost«.
Na ta način se je približal ljudem, ki smo
grešni, in se poistovetil z nami. Stopil je
v vode Jordana, ker nam je želel povedati: »Želim biti z vami. Na vaši strani sem!«
Ponižal se je in stopil na raven grešnikov.
Poistovetil se je z nami, da bi odstranil
ovire, ki so ločevale človeka in Boga. Še na
en način je Kristus pokazal, da je on Bog, ki

hoče biti blizu človeku, nam vsem
enak, »vendar brez greha« (Heb 4,15).
Kristus je pri krstu v Jordanu javno
sprejel poslanstvo, ki mu ga je zaupal
Oče, to je, da bo odrešil človeka. Po
krstu je »glas iz nebes rekel: ΄Ta je
moj ljubljeni sin, nad katerim imam
veselje’« (Mt 3,17). Ko je Kristus
postal človek, je vse ljudi naredil za
svoje brate. Ko ljudje sprejmemo poslanstvo, ki nam ga je namenil Bog,
potem postanemo tudi mi ljubljeni
Božji otroci, nad katerimi ima Gospod veselje. Prosimo Gospoda, da bi
tudi v težavah in za ceno žrtve mogli sprejeti poslanstvo, ki nam ga je
namenil, in postati njegovi ljubljeni
otroci, nad katerimi bo imel veselje.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem
Sveto pismo ni nekaj,
kar pripada preteklosti.
Gospod govori v sedanjosti,
danes govori z nami,
nam podarja luč,
nam kaže pot življenja,
nam podarja občestvo
ter nas pripravlja in odpira za mir.
(Benedikt XVI.)

Lk 2,16–21
NAPOLNI SVOJE SRCE Z MIROM
Kdor nastavi bombo, nastavi smrt.
Dnevno je nastavljenih tisoče bomb v
mislih maščevanja, v občutkih sovraštva, v obnašanju, ki ponižuje, prizadene
in uničuje ljudi. Vsa orožja od sekire
do atomske bombe so izdelki človeške
domiselnosti. Velika nevarnost, ki
ogroža človeštvo, ne tiči samo v orožju za množično uničevanje. Tiči v ljudeh samih, v vseh ljudeh, ki verjamejo
v nasilje in v pravico močnejšega.
Nasilje proti nasilju pomeni vedno še
več nasilja. Spirala brez smisla in brez
konca. Preden bomba eksplodira, je
vojna že zdavnaj v teku – v srcih ljudi!
Poskrbi za mir v svojem srcu, drugače ne boš imel nič od miru na
svetu. Poskrbi za mir v svoji hiši, drugače bodo ljudje odraščali v nemiru. Ljudje, ki imajo namreč znotraj
prepir, so nevarnost za mir zunaj.
Poti do miru ne gredo preko ulic
nasilja. Dnevno so bombe napolnjene: z uničujočimi mislimi, strupenimi občutki, žaljivimi besedami,
podlimi dejanji. Velika nevarnost,
ki nas ogroža, tiči v ljudeh samih, v
ljudeh, ki verjamejo v moč in denar,

last in nasilje. Kdor
hoče vzpostaviti mir
v svetu, ga mora najti
najprej v srcu. Napolni svoje srce z mirom.
Zavist bogatim te ne
obogati. Zagrenjenost zaradi tvoje
bolezni te ne naredi bolj zdravega.
Ljubosumnost na tiste, ki jim gre na
videz bolje, te ne naredi srečnejšega.
Kjer vlada sovraštvo, išči previden stik.
Nekdo te je globoko razočaral in prizadel. V tvoji notranjosti je velika rana.
Nenehno moraš misliti na to. Kako
se lahko zaceli? Odpusti! Odpuščanje
je najlepši dar. Pusti vrata za spravo
odprta tudi takrat, ko ta drugi morda
noče o tem nič vedeti. In preživel boš:
v pripravljenosti na spravo se začenja tvoja rana zapirati in v nenehnem
odpuščanju se mir razcveti. Rasti v
miru je dober izziv za tvoje novo leto!
Po: P. Bosmans, V tebi je sreča
Ljubezen je ljubezen le,
če zna tudi umreti.
Če »vse prenaša,
vse veruje, vse upa,
vse prestane« (1 Kor 13,7).
Potem »nikoli ne mine!« (1 Kor 13,8).
Ljubezen nima urnika in uradnih ur.
Napisa na vratih »od-do«,
ker dela non-stop.
Ljubezen ne prešteva nadur
in nočni ur.
Ljubezen nima
nedeljskega voznega reda.
Ker je za ljubezen vsak dan – nedelja.
Sicer ni ljubezen.
(G. Čušin)

SVETE MAŠE
NEDELJA, 8. januar 2017
Jezusov krst
9.30 za + starše in brata Greder
NEDELJA, 15. januar 2017
2. nedelja med letom
8.00 za + Micko Tkalec
9.30 za veselje in zdravje v družini
NEDELJA, 22. januar 2017
3. nedelja med letom
9.30 za + Micko Tkalec
NEDELJA, 29. januar 2017
4. nedelja med letom
9.30 za + očeta Blaža Arnič

OZNANILA
1. Lepo vabljeni, da naročite verski
tisk za leto 2017. Ognjišče 47 EUR,
Naša luč 36,85 EUR.
2. Na voljo so Marijanski koledarji
(2,50 EUR) in Pratika (5,50 EUR).
Kaj lahko z novim letom izgubim?
Kaj lahko z novim letom pridobim?
Ali ni neverjetno veliko tega,
kar lahko pridobim?
Pred menoj je
365 nepopisanih listov –
in življenje bo že poskrbelo
za primerne dnevne zapise nanje.
Pa vendar je odvisno od mene,
kako bom s temi
dnevnimi zapisi ravnal.

Iz pisma Rimljanom

Ljubezen naj bo brez hinavščine.
Odklanjajte zlo, oklepajte pa se dobrega.
Drug drugega ljubíte z bratovsko ljubeznijo.
Tekmujte v medsebojnem spoštovanju.
Ne popuščajte v vnemi,
temveč bodite goreči v duhu, služíte Gospodu.
Veselite se v upanju, potrpite v stiski,
vztrajajte v molitvi,
bodite soudeleženi v potrebah svetih,
gojite gostoljubje.
Blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo,
blagoslavljajte in ne preklinjajte jih.
Veselite se s tistimi, ki se veselijo,
in jokajte s tistimi, ki jočejo.
Drug o drugem imejte isto mišljenje,
ne razmišljajte o visokih stvareh,
marveč se prilagajajte skromnim.
Ne imejte se v svojih očeh za pametne.
Nikomur ne vračajte hudega s hudim.
Pred vsemi ljudmi skušajte skrbeti za dobro.
Če je mogoče, kolikor je odvisno od vas,
živite v miru z vsemi ljudmi. (Rim 12,9-18)
Imej potrpljenje
v vseh stvareh,
predvsem pa
s samim seboj.
(sv. Frančišek Saleški)

Slovenski
pastoralni center / SPC

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
Odgovarja: Matija Tratnjek

SVETE MAŠE
Pepca zavistno prijateljici Štefki: “Oooo, kako si lepo shujšala.
Kakšna nova dieta?” “Kje pa? Le
krompir, korenje in fižol.” “A res?
Pa si vse to kuhala ali pekla?”
“Okopavala.”
Blondinka se je sprehajala ob reki
in na drugi strani reke zagledala
drugo blondinko. “Kako se pride
na drugo stran?” ji zakriči. “Saj si
na drugi strani!” ji ta odgovori.

