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oznanilo
REŽISER JE POSEGEL V DRAMO
IN JO VODI V DOVRŠITEV

Če ne veš,
kam ploveš,
ti noben veter
ne pomaga.
Seneka

1. postna nedelja

leto VIII /2010-17
5. marec 2017

Pustne norčije so mimo. Razposajenost in
razigranost imata svoje mesto in svoj čas.
Veliko je pri tem tudi pristnih, folklornih
sestavin, narodopisnih posebnosti in duhovitosti. Vse preveč pa v pustnih dneh žalijo čustva in smešijo stvari, ki so nam svete.
Kdor postane žaljiv, preneha biti duhovit.
Na pepelnično sredo smo začeli štiridesetdnevni postni čas. Ob tej besedi si mnogi
ljudje predstavljajo nekaj turobnega, pepelnato sivega, dolgočasnega, pustnega in od zgoraj
ukazanega. Jezus
pa pravi: »Kadar
se postite, se ne
držite čemerno.«
Morda nam bo post bližji, če ga bomo pojmovali kot vajo, kot trening za veliki nastop, nabiranje kondicije za veliki vzpon.
Povsem logično in nujno se nam zdi, če športniki tedne in mesece vadijo. Samoumevno je,
da se držijo strogega dnevnega reda in prave
mere v vsem. Isto velja za umetnike, ki veliko nastopajo. Tudi v krščanskem življenju ne gre brez vztrajnosti, vaje in odpovedi.

Prav to nam pomeni postni
čas. Prisiljeni smo namreč v
hudo tekmo, v duhovni boj,
ki je veliko bolj razburljiv
in usoden od vsake športne
tekme ali prvenstva. Ob tem
boju se včasih zatrese vesolje
do svojih poslednjih meglic.
Človek se namreč giblje v magnetnem polju med dvema privlačnima
poloma. Na eni strani je Dobro samo,
Vrednota, Resnica, Življenje, Smisel,
Sreča. Vse to je za nas Nekdo, je tisti,
ki ga imenujemo Bog. Na drugi strani
pa se šopiri satan, duh laži in pretvarjanja, tisti, ki si privzema videz dobrega, vrednote, resnice in sreče. Samo
tako more zaslepiti in nase prikleniti
človeška srca, ki so lačna vsega tega.
Ta drama človeške zgodovine se je
začela s prvim grehom. A na srečo
glavni igralec v drami ni samo
človek in njegov nasprotnik, skušnjavec. Ta zgodovina ima svojega
»režiserja«, Odrešenika Jezusa Kristusa, ki je sam v to dramo posegel in jo vodi v čudovito dovršitev.
Spoznaj se kot Božja podoba
in zardi zaradi tega,
da si jo prekril s tujo podobo.
(Bernard iz Clairvauxa)
Verovati v Boga pomeni videti,
da dejstva sveta še niso vse.
Verovati v Boga pomeni videti,
da ima življenje smisel.
(Ludwig Wittgenstein)

Post

Postiti se … spremeniti (na bolje) nekaj v svojem vsakdanu: za tistega, ki veliko dela, je
lahko to polurni sprehod,
za drugega mogoče deset minut, v katerih se
posveti razmišljujočemu besedilu
ali preprosto sedi v tišini, mogoče v
cerkvi. Za marsikoga bo mogoče res
prava odločitev, da enkrat tedensko ne prižge televizije, za drugega pa
morda končno kakšna dobra knjiga.
Postni čas – to ni čas mučenja ali samotrpinčenja – preprosto lahko poskusimo, da bi v tem času vsaj malo uresničili svoje sanje in hrepenenja. Tako
lahko malo za vajo že doživljamo praznik osvoboditve, praznik življenja …
Tako lahko ta čas postane priložnost,
da odložimo del bremena, ki nas loči
od Boga. To je priložnost, da naredimo nekaj drugega, da lahko nekaj
postane drugače.
In rečeno čisto
pošteno: skoraj
se bojim, da so v
mojem življenju
čisto druge stvari,
ki so me odvračale
od živosti in me
oddaljevale od Boga, kot pa prav
košček čokolade ali mesa na krožniku.
Samo kdo resno razmišlja o tem,
kako težak je križ,
lahko dojame, kako težak je greh.
(Anzelm Canterburyjski)

OZNANILA
1. Celodnevni izlet v Steyr
sobota, 6. maj 2017
Cena: 45 EUR za avtobus, kosilo, vstopnine in vodenje (vodič v muzeju)
Program:
- župnijska cerkev Jezusovega rojstva in muzej jaslic
- evangeličanska cerkev A. B. Steyr
- mestna cerkev Sv. Egidija in Kolomana
- kosilo
- mesto Steyr in Marijina cerkev
- kmetijsko - tehnični muzej v kraju Dietach
Prijavite se čim prej.

SVETE MAŠE

Spreobrnite se

»Spreobrnite se« je povabilo, da zapustimo stare in uhojene poti in tvegamo nekaj novega, neobičajnega. Je
povabilo, da sprejmemo sami sebe, s
svojimi odlikami in sposobnostmi, s
svojimi slabostmi in omejenostjo, s
svojo preteklostjo in s svojo življenjsko zgodbo. Kaj bogati moje življenje
in kaj bi ga lahko še bolj bogatilo? Kaj
me odvrača od polnosti življenja, ki
mi ga je Bog podaril? To so vprašanja, s katerimi se bi morali odpraviti na pot skozi 40-dnevni postni čas.
Da bi imelo nekaj novega prostor, se
mora nekaj, kar je starega, umakniti.
Si že izbral-a to, kar se bo v tvojem
življenju umaknilo … Že veš, kaj je tisto novo, kar prihaja v tvoje življenje?

NEDELJA, 5. marec 2017
1. postna nedelja
9.30 za zdravje
NEDELJA, 12. marec 2017
2. postna nedelja
9.30 za Božjo pomoč in blagoslov v
zakonu
NEDELJA, 19. marec 2017
3. postna nedelja
9.30 za + iz družine Horvat
Tedaj je Duh
odvedel Jezusa v puščavo,
da ga je hudič skušal.
In ko se je štirideset dni
in štirideset noči postil,
je bil potem lačen.
In pristopil je skušnjavec
ter mu rekel: »Ako si Božji Sin, reci,
naj bodo ti kamni kruh.«
On je odgovoril: »Pisano je:
‚Naj človek ne živi
samo od kruha,
ampak od vsake besede,
ki izhaja iz Božjih ust.‘« (Mt 4,1–4)

Tisti čas je Duh odvedel Jezusa v
puščavo, da bi ga hudič skušal. Ko se je
postil štirideset dni in štirideset noči,
je postal naposled lačen. In pristopil
je skušnjavec in mu rekel: »Če si Božji
Sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh.«
On pa je odgovoril: »Pisano je: Človek
naj ne živi samo od kruha, ampak
od vsake besede, ki prihaja iz Božjih
ust.«
- Tedaj ga je hudič vzel s seboj v sveto mesto in ga postavil vrh templja ter
mu rekel: »Če si Božji Sin, se vrzi dol, kajti pisano je: Svojim angelom bo zate
zapovedoval in: Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen.«
- Jezus mu je odgovoril: »Pisano je tudi: Ne preizkušaj Gospoda, svojega
Boga!« Spet ga je hudič vzel s seboj na zelo visoko goro. Pokazal mu je vsa
kraljestva sveta in njihovo slavo ter mu rekel: »Vse to ti bom dal, če padeš
predme in me moliš.« Jezus mu je tedaj dejal: »Poberi se, satan, kajti pisano
je: Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!« Tedaj ga je hudič
pustil, in glej, angeli so pristopili in mu stregli. (Mt 4,1–11)
Pleši, kot da te nihče ne gleda,
ljubi, kot da nikoli ne boš ranjen,
poj, kot da te nihče ne posluša …
In živi, kot da so nebesa na zemlji.

Mogoče nam ne bo uspelo
pripraviti prihodnosti
za svoje otroke,
lahko pa pripravimo
svoje otroke na prihodnost.

Ste se danes
že nasmejali?

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

Ivan opazuje ženo pri šivanju.
“Tega pa res ne razumem!” “Česa
ne razumeš?” “Tega, da s tako
lahkoto vdeneš nit v šivankino uho,
avta v garažo pa ne.”
Moški je vstopil v gostinski lokal in
naročil natakarju: “Tinjak, prosim!”
“Verjetno mislite na vinjak?” ga je
popravil natakar. “Ne, prav ste slišali. Tinjak hočem! Midva se že dolgo
poznava in se tikava!”

