09

oznanilo

In ne
vpelji nas
v skušnjavo.
(Mt 6, 13)

3. postna nedelja

leto VIII /2010-17
19. marec 2017

Jn 4,5–42
JEZUS – STUDENEC ŽIVE VODE ZA VSE
Vsakdo izmed nas je ob prebiranju današnjega evangelijskega odlomka, ki predstavlja
srečanje med Jezusom in Samarijanko, povabljen k meditaciji in k vživljanju v položaj
žene, ki v opoldanski vročini najde Jezusa utrujenega, sedečega ob vodnjaku. Od prvega
presenečenja, da jo on, ki je Jud, prosi za vodo,
njeno začudenje raste ob Jezusovi napovedi
„žive vode večnega življenja“ in ob spoznanju, da je temu tujcu znano vse njeno življenje in da je nastopil
čas čaščenja Boga
v duhu in resnici.
Misel na žejo se pojavlja vzdolž vsega
Janezovega evangelija: od srečanja s
Samarijanko do velikega vabila, naj se odžejamo pri Jezusu, izrečenega ob šotorskem prazniku, pa vse do Jezusove žeje na križu, ko je
dejal: „Žejen sem!“ (Jn 19,28). Jezusova žeja
predstavlja vrata, ki omogočijo vstop v Božjo
skrivnost. Bog je trpel žejo, da bi nas odžejal,
podobno kot je postal ubog, da bi mi obogateli (2 Kor 8,9). Boga žeja po naši veri in po naši

ljubezni. Kot dobri
in usmiljeni oče nam
želi največje dobro, in
to je v bistvu on sam.
Samarijanka pa predstavlja človekovo bivanjsko nezadovoljstvo osebe, ki ne najde
tega, kar išče. Imela je
pet mož in zdaj živi skupaj z enim, ki z njim
ni poročena. Njeno prihajanje k vodnjaku, da bi zajela vodo,
in odhajanje domov, izraža ponavljajoči in skoraj malodušni življenjski
slog. Zanjo pa se je vse spremenilo
tisti dan, ko se je pogovarjala z Jezusom. Srečanje jo je tako pretreslo, da
je pustila vrč vode tam pri vodnjaku
in ljudem tekla v mesto povedat, naj
pridejo pogledat človeka, ki ji je povedal vse, kar je storila, in hkrati izrazila svojo slutnjo, da je on Odrešenik.
Vsakomur izmed nas velja povabilo, naj svoja srce odpre Bogu v zaupnem poslušanju njegove Besede,
da bi – podobno kot Samarijanka
– srečali Jezusa in v njem prepoznali resničnega Odrešenika ter o njem
vsak dan znova pripovedovali ljudem.
Po: s. B. Zelič, Radio Ognjišče, 2008
Ne moremo si pomagati, da ne bi bili
izpostavljeni skušnjavam, a molimo
ne samo, da jim ne bi podlegli, ampak da ne bi niti stopili v pogajanje z
njimi in jim ne bi podlegli.
(Janez Zlatousti)

Jezus ji odgovori:
»Vsak, kdor pije od te vode,
bo spet žejen;
kdor koli pa bo pil od vode,
ki mu jo bom dal jaz,
ne bo nikdar žejen, marveč
bo voda, ki mu jo bom dal,
v njem postala
studenec vode,
tekoče v večno življenje.«
Žena mu reče:
»Gospod, daj mi te vode,
da ne bom žejna
in ne bom hodila
semkaj zajemat.« (Jn 4,13–15)
Gospod Bog,
vemo, kako smo šibki
in kako nevarno je lahko življenje.
Ponižno te prosimo,
da nas obvaruješ
spogledovanja s skušnjavo.
Varuj nas tistih priložnosti,
ko bi nas napadla skušnjava.
Okrepi našo voljo,
da bomo zmogli premagati slabosti
naše človeške narave
in varuj nas
pred zapeljevanjem drugih,
da se v življenju
ne bomo izpostavljali priložnostim,
ko bi se nespametno silili v skušnjavo.
Daj nam dovolj moči v skušnjavah,
Ki nam jih bo nastavljal
svet naših slabosti in hudobni duh.

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.
2. V nedeljo, 26. marca 2017, bomo
ob 9.30 obhajali zlato mašo (50 let
duhovništva) g. Franca Zmrzlikarja.
Lepo vabljeni.
3. Zbiramo stvari za Flohmarkt /
Bolšji sejem. Če imate doma stvari,
ki jih morda ne potrebujete, pa so
primerne in uporabne, jih lahko prinesete - jih bomo ponudeili na Bolšjem sejmu. Flohmarkt bo v soboto in
nedeljo (25. in 26. marca 2017).
Kajti on sam je pot,
po kateri se splača hoditi,
luč, ki se jo splača prižgati,
življenje, ki je vredno, da ga živimo,
in ljubezen, ki se jo splača ljubiti.
(mati Terezija)

Slovenski
pastoralni center / SPC

SVETE MAŠE
NEDELJA, 19. marec 2017
3. postna nedelja
9.30 za + iz družine Horvat
NEDELJA, 26. marec 2017
4. postna nedelja
9.30 za + starše Rozalijo
in Ludvika Pešti
za + dr. Joška Buch
Prenašati križ.
Krepost, ki usposablja za to nošnjo,
pa je potrpljenje. O tej veliki kreposti
danes v cerkvah malo slišimo.
Pa še nikoli ni bila tako potrebna
kakor dandanes.
(Alojz Rebula)

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

Ste se danes
že nasmejali?
TEHTNICA – Jakec stopi na
tehtnico in reče sestrici: »Pa saj to
sploh ne boli.« –
»Zakaj pa naj bi bolelo?« –
»Ne vem. Ampak ko mama stopi
sem gor, vedno glasno zakriči.«

Islam na vratih

Kaj nam hoče Bog povedati?

- »Čez dvajset let bodo vsi Slovenci častili Alaha,« mi ondan reče nasmejani romski prijatelj, globoko veren musliman, ki me tu in tam obišče. Resnica o Alahu je tako velika, da človeško srce ne bo zdržalo, da je ne bi spoznalo, je prepričan on, ki je lani v Carigradu od nekega sufija dobil potrdilo za
duhovno vodenje drugih vernikov. Ob koncu pogovora me povabi, da se sezujem in da sredi frankolovskega župnišča v smeri Meke skupaj z njim molim Enega in Edinega. Zdaj se nasmejem jaz. Nasmejem se njegovi »misijonarski« srčnosti pa tudi naivnosti. »Ne bo šlo,« mu rečem, »četudi oba
verujeva v enega Boga, nisva iste vere. Zame se Bog ni razodel v Meki.«
- Islam je tu in vedno več ga bo. Nekateri menijo, da je islama vedno več zaradi zlobne strategije, ki tišči tisoče mladih muslimanov preko Sredozemlja v Evropo. Drugi poudarjamo, da se je v Evropi ustvarilo toliko praznega prostora, da vsi ti že po naravi stvari imajo kam priti.
- Najprej gre za demografsko prazen prostor. Evropejci in Evropejke nimajo veliko otrok. Kot da niso sposobni šteti do tri, kajti niti toliko otrok nimajo, da bi
sami sebi zagotovili varno starost. Nato gre za duhovno prazen prostor. Evropejci
in Evropejke živijo, kot da ne bi bilo Boga, živijo mimo Boga, včasih tudi načrtno
proti Bogu. In spet niso sposobni šteti do tri, da bi uvideli, da hiša brez temeljev
pač ne obstane. Starozavezni preroki so polni opozoril, kakšen je konec družb,
ki zanemarijo lastnega Boga. »Odpeljem vas iz njegove srede in vas dam
tujcem v roke ter izvršim sodbo nad vami,« beremo v Ezekielu (11,9).
- Čeprav strašni hunski vojskovodja Atila ni bil kristjan, so ga kristjani imenovali »šiba božja«. Zakaj »božja«? Zato, ker so celo v njegovem barbarskem pustošenju razbirali znamenja časa. Podobno lahko tudi mi v trkanju islama na
naša vrata vidimo božje opozorilo in se vprašamo: »Kaj nam z islamom na
vratih hoče povedati Bog?« Eni bodo takoj vzkliknili, da nam Bog hoče
povedati, češ, kako nevaren je
islam. Drugi bomo rekli, da
je musliman na vratih morda tisti zadnji sel, ki na svoj
način sporoča, da je še čas,
da se Evropejci in Evropejke vrnemo k Jezusu Kristusu, očetu naše civilizacije.
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