
Kakor eno svečo 
prižgemo 

ob plamenu druge, 
tako se razvname 

vera ob veri.
 (Romano Guardini)
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2. nedelja med letom

oznanilo
Si povezan/a? 
S kom si povezan/a?  
Ali si pod napetostjo? Ali si globoko povezan z 
Bogom? Ali pa misliš, da to sploh ni mogoče? 
Ali se morda trenutno počutiš kot žica brez 
elektrike, ki nesmiselno nekje visi? Ali bi 
želel biti prevodnik, po katerem teče Božja 
ljubezen? Ali hočeš v sebi čutiti Božjo moč? 
Ali hočeš uresničiti polno življenje? Ali si že 
kdaj doživel, da si čisto blizu Boga, da te on 

ljubi, varuje, vodi in spremlja? Ali pa si moraš 
pošteno priznati: v meni je velika praznina! 
Dobro, svojo notranjo praznino lahko 
prikrivaš z računalnikom. Lahko se pros-
tovoljno podaš v suženjstvo, lahko se 
prilepiš na zaslon, se predajaš slabim film-
om, se zasužnjiš v odvisnost od računal-
niških iger, lahko si zasvojen od cigaret ali 
pa zapravljaš svoje življenje s facebookom. 
A Bog nas ni ustvaril za to. Bog hoče, da 
smo močni, svobodni ljudje, podrejeni ed-
ino njemu, žareči od znotraj, ljubeznivi, 



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

SVETE MAŠE

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).

prisrčni, pozorni, ustvarjalni, bo-
jevniki za dobro in uporniki zoper 
satanova prišepetavanja, budni var-
uhi ogroženega stvarstva, zanesljivi 
prijatelji ubogih in preganjanih … 
Ali ti zastaja dih? Ja, je zahtevno, 
a brez muje se še čevelj ne obu-
je. Upoštevaj štiri stopnje, ki ti po-
magajo naprej za življenje z Bo-
gom, pa sploh ne bo tako hudo:
1. Ostani v pravi smeri. Ne izpus-
ti niti ene priložnosti, da ostaneš 
povezan z župnijo ter tamkajšn-
jimi srečanji z vrstniki in Bogom.
2. Išči Boga. Bodi vsako nedeljo pri 
sveti maši! Brez izjeme, vedno. Naj 
dežuje ali sneži. Če je bila prejšn-
ji zvečer zabava ali če je dopoldne 
izlet. Sveta maša je čas, namenjen 
Bogu. Svete maše ne opuščamo. 
3 Pogovarjaj se z Bogom. Red-
no moli. Nihče ne more gojiti sti-
ka z Bogom, če ne govori z Njim. 
Povej mu vse, kar ti leži na srcu.
4. Poslušaj Boga. Priskrbi si Sveto pis-
mo. Je kakor nekoliko daljše pismo Boga 
tebi osebno. Skušaj ga redno prebirati. 
Skušaj razumeti, kako te Bog nagov-
arja s svojo besedo v danem trenutku.
Če boš upošteval te oporne točke, 
bo tvoja pot povezanosti z Bo-
gom veliko lažja. Preizkusi v praksi! 

Dar  
Ko se rodi otrok, se nas dotaknejo iz-
jemne potankosti te nove osebe: me-
hka koža, majceni nohti, nežna brada 
in nos. Že so tu značilnosti obraza, 
premiki rok in nog in sposobnost ust-
variti zelo razločne in nujne glasove!
Za družino je ta izkušnja podobna 
prejemu darila. Takoj spoznamo, da 
to majhno bitje ni le del svojih staršev, 
temveč sebi lastna oseba. V resnici je 
čisto nova stvaritev. Je nekdo, ki nam je 
bil dan, da bi ga ljubili in zanj skrbeli.
Občutek danosti je nekaj, kar izku-
simo tudi na druge načine: čudovit 
sončni zahod, tiste mogočne gore 
in hribi, silno morje, mir in tišina 
prazne doline ali dela puščave. Nanj 
smo opomnjeni tudi, ko v skritem 
kotičku vidimo lepo rožo ali nenado-
ma zaslišimo ubrano petje ptic. 
Pogost je tudi izrazit občutek, da nam 
je vse to bilo dano, vendar ne v last. 
Obkroženi s takšnimi darovi začne-
mo razmišljati o Njem, ki nam jih 
je dal. Če samo pogledamo stvarst-
vo, lahko tudi veliko izvemo o Bogu.
Ni težko verjeti v Boga, ki nas ljubi in 
nam daje to čudovito stvaritev. To je 
Bog, ki vsakega otroka naredi edinst-
venega in tako neskončno dragocenega.
   Po: E. Storkey

Bog miru 
Osuši, Jezušček, solze otrok!
Pobožaj bolnika in starca!
Spodbudi ljudi k odložitvi orožja
in prisili k splošnemu objemu miru!
Povabi narode, usmiljeni Jezus,
da porušijo ustvarjene zidove
revščine in brezposelnosti,
ignorance in brezbrižnosti,
razlikovanja in nestrpnosti.
Ti, božje betlehemsko Dete,
nas rešuješ z osvoboditvijo od greha.
Ti si resnični in edini Odrešenik,
ki ga človeštvo pogosto tipaje išče.
Bog miru, dar miru vsemu človeštvu,
pridi v srce vsakega človeka 
in vsake družine.
Bodi naš mir in naše veselje! Amen.

Živeti dobro življenje ni nič drugega 
kot ljubiti Boga iz vsega srca, 

iz vse duše in iz vse moči. 
Njemu ohranjati (z zmernostjo) 

vso ljubezen, 
ki je nobena nesreča 

ne more pretresti 
(kar je stvar srčnosti), 

ki pripada samo njemu 
(to je pravičnost) 

in ki je budna, 
da si vse stvari natančno 

ogleda iz bojazni, 
da nas ne bi presenetila zvijača 

ali laž (in to je modrost).
(sv. Avguštin)

Odpuščaš nam grehe, 
ker si Božje jagnje, 
krotak in usmiljen. 
S trnjem te bičamo, 
ti pa sproti pozabljaš naš dolg. 
Ne pritožuješ se, 
ko te puščamo samega. 
Čakaš in se ne naveličaš, 
in ko se vrnemo, 
izmiješ z nas umazanijo sveta. 
Sprejmi našo zahvalo, 
ker smo zasijali v belini, 
prežarjeni s tvojo svetlobo.



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

O Bog, častim te
O Bog, častim te:
ti si modrost, ki si me je zamislila,
ti si volja, ki me je hotela,
ti si moč, ki me je ustvarila,
ti si milost, ki me je povzdignila,
ti si glas, ki me kliče,
ti si beseda, ki mi govori,
ti si dobrota, ki me obdaruje,
ti si previdnost, ki me vodi,
ti si milosrčnost, ki mi odpušča,
ti si ljubezen, ki me objema,
ti si duh, ki me poživlja, 
ti si mir, ki me napolnjuje,
ti si svetost, ki me spreminja,
da nikoli ne mirujem, dokler te ne zrem: 
o Bog, molim te. Amen.

Ste se danes 
že nasmejali?

Kdor jih bere, vsak drugači pesmi moje sodi;
eden hvali in spet drugi vpije: “fej te bódi!”
Ta veli mi: poj sonete; úni: poj balade;
tretji bi bil bolj prijatelj Pindarovi odi.
Bo prijeten morebiti temu glas gazelic;
úni bo pa rekel: kaj za Vodnikam ne hódi?
Razujzdanim bodo moje pesmi prenedolžne;
al tercjalke porekó, de jih je vdihnil zlódi.
Jaz pa tebi sami, draga! želel sem dopasti,
drugih nisem prašal, kaj se jim po glavi blódi.
(France Prešeren)

Ljubezen se dopolni 
v zvestobi.

(Soren Kierkegaard)

Bog hoče, da smo srečni. 
Toda kje je vir tega upanja? 

Je v občestvu z Bogom, 
ki živi na dnu duše 

vsakega človeka.
(br. Roger Schutz)

Možak potoži na policijski postaji: 
“Denarnico so mi ukradli - razu-
mete? Speljali so mi jo!!!” 
“Kakšna pa je bila?” vpraša 
policist. Možaku se razjasni obraz: 
“Lepa, velike oči, dolge noge, 
blond ...”


