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oznanilo

Upati pomeni
verovati
v avanturo ljubezni,
zaupati ljudem,
storiti korak v neznano
in se popolnoma
prepustiti Bogu.
(sv. Avguštin)
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SVETI DUH,
Jn 20,19–23
OBLIKOVALEC ČLOVEŠKIH SRC
Sv. Duh je tisti, ki daje življenje! On stori, da se v nas rojeva življenje vstalega Kristusa. On oblikuje naša srca! To pa
ne gre brez nas, brez našega sodelovanja.
Sveti Duh je kakor umetnik, ki iz brezobličnega kosa kamna izkleše čudovit kip. Lahko bi
ga primerjali tudi z gospodinjo, ki z kepe testa naredi sočni kruh. Morda je ta podoba še
boljša, saj predpostavlja voljno testo, iz katerega naredi užitni kruh. Tudi Sv. Duh potrebuje tako voljno snov, nas kristjane, da more
iz nas narediti Božjo umetnino. Sv. Duh sam
mora omehčati naše
srce, da bo
u b o g lj i v o
in voljno
za njegov
načrt, za uresničitev Božje umetnine.
Sv. Irenej je rekel: »Kakor suha moka brez
vode ne more sama po sebi postati testo ali
kruh, tako tudi mi ne bi mogli postati eno
v Kristusu brez »vode«, ki prihaja z neba.
In kakor suha zemlja, če ne dobiva vode,
ni rodovitna, tako tudi mi, ki smo bili suh
les ne bi nikoli rodili sadov življenja brez

Kristjan

dežja, ki nam je bil dan od zgoraj.«
Prepustimo se tudi mi delovanju Sv.
Duha in bomo postali voljno testo v Božjih rokah, postali bomo rodovitna zemlja. Tako bomo ljudem
postali smerokazi, kažipoti k Bogu.
Večkrat bi morali v svojih molitvah
prositi podobno, kakor je rečeno
v pesmi slednici na čast Sv. Duhu:
»Duši madeže izmij, kar je suho spet
zalij in ozdravi rane vse. Upogni, kar
upira se, vse ogrej, kar mrzlo je, vodi vse, ki so zašli!«
Da pa bi Sv. Duh sploh lahko
deloval, se moramo zavedati
potrebe po njem. Vse kar je
v Cerkvi, dobi moč in smisel
po Sv. Duhu; brez njegovega delovanja je vse brez moči
in brez krščanskega pomena.
Tudi molitev, če ni opravljena v Sv. Duhu, nima učinka. Brez njega je Bog daleč, Kristus
ostane v preteklosti, evangelij ostane mrtva črka, Cerkev se spremeni
zgolj v organizacijo, krščanska dejavnost pa zgolj v prazno moraliziranje.
Dokler sem zvest resnici,
sem zvest sebi;
dokler delam v njenem imenu,
bo moje delo rodovitno,
ne bo ovenelo od pomladi do jeseni.
(Ivan Cankar)

Krščanstvo se prične doma. Naši
starši, bratje, sestre in otroci so naši
najbližji. In vendar se zdi, da je dom
kraj, kjer je najtežje služiti Gospodu.
Doma nas vidijo v pravi luči. Doma
smo najbolj sebični in nepremišljeni.
Različni značaji trčijo, živci popustijo
in ljudje, ki živijo pod isto streho, tudi
po več tednov ne govorijo med seboj.
Prav gotovo je zato dom tisti kraj, kjer se najprej pokaže razlika med kristjani in nekristjani.
Spomnimo se, da si družine nismo
sami izbrali. Ne izbiramo si ne staršev
in ne otrok.
Edina izbira, ki
nam je dana, je
izbira življenjskega sopotnika,
in večkrat prav
ta zveza zahteva več, kot smo
pričakovali.
Vendar
Bog
zelo skrbi za
srečo in trdnost našega družinskega
življenja. Za Boga je bolj pomembna »mera« naše ljubezni doma kot
katerakoli služba, ki se je oprimemo zaradi njega. Kakšno protislovje
in tragedija je, če eden ali celo oba
starša zanemarjata otroka, da bi lahko opravljala delo za »Cerkev«.
Največ življenjskih resnic se naučimo doma. Otroci se morajo učiti
pokorščine, starši pa potrpežljivosti in razumevanja. Kako žalostno je

videti nediscipliniranega otroka ali
vase zaverovanega očeta in mater.
Pokorščina, ki se je naučimo doma,
nas uči spoštovanja do vseh avtoritet,
ki jih srečamo kasneje v življenju.
Kristjani naj bi se držali zakonov. Če
je zakon ali predpis nepravičen, nespameten, si lahko prizadevamo za
spremembo, ne smemo pa iti mimo
njega. Tega se najprej naučimo doma,
saj je družina osnovni gradbeni element družbe in naroda. Družina
je narod v malem. Če so družine
trdne in zdrave, bo tak tudi narod.
Doma se naučimo ljubiti. Prav to, da
si ne izbiramo sorodnikov, pomeni,
da se moramo naučiti ljubiti ljudi,
s katerimi imamo le malo skupnega – posebno zdaj, ko hitro spreminjanje okusov in odnosov povzroča
boleče prepade med generacijami.

Najbolj srečne so tiste družine, kjer
otroci spoštujejo in ubogajo starše, ne
da bi to morali posebej zahtevati. Tako
ravnotežje povezanostI in zdravi medsebojni odnosi niso zgolj naključje. To
je rezultat neprestanega medsebojnega prilagajanja skozi dolga leta. Za to
se je vredno vsak dan znova truditi.
Po: A. Knowles, Življenjsko krščanstvo

OZNANILA
1. PRAZNIK: Sv. rešnje telo in kri
15. junij 2017 ob 9.30
Sveta maša in procesija - bo v cerkvi
Sv. Jožefa - skupaj z župnijo
Auferstehung Christi, Sv. Jožef in
Afriško skupnostjo. Lepo vabljeni!
Naslov: Sankt Josef zu Margareten
Schönbrunner Str. 52, 1050 Wien.
2. PRAZNIK: Srce Jezusovo
župnijsko žegnanje
28. junij 2017 ob 9.30
Sveta maša bo dvojezična - skupaj z
župnijo Auferstehung Christi.
Po sveti maši bomo pripravili skupno
pogostitev (žar), pecivo in pijačo.
Gospodinje prosimo za pecivo in
vinogradnike za domačo kapljico.
Lepo vabljeni k bogoslužju
in druženju po sveti maši!
Če v našem srcu ni Božjega ognja,
njegove ljubezni, njegove miline,
kako naj mi, ubogi grešniki,
ogrejemo srca bližnjih?
(papež Frančišek)

Na poti življenja

Molimo za vse, ki so na poti življenja:
za vzvišene, objestne, samovšečne –
in za vse, kar je v nas vzvišeno,
predrzno in samovšečno,
za lenobe, obupane nad življenjem,
vdane v usodo –
in za vse, kar je v nas leno,
brez upanja in resignirano,
za zasičene, ki jih je zaslepila potrošnja, in za samozadovoljneže –
in za vse, kar je v nas zasičeno, slepo in samozadovoljno,
za jezne, nasilneže in zasvojene –
in za vse, kar je v nas jezno, nasilno in zasvojeno,
za zavistneže, nevoščljivce, ki v vsem in vsakem vidijo rivale –
in za vse, kar je v nas zavistno in nevoščljivo in usmerjeno v rivalstvo,
za skopuhe, ki jih žene slo po imetju
in se ne znajo umiriti, dokler si ne pridobijo vsega –
in za vse, kar je v nas skopuško, kar nas ovira, da bi delili in prepustili delež.
Ti, Gospod, si vstal in hodiš skozi čase, da bi dosegel tudi nas v našem času.
Pridi tudi k nam in spremeni našo vzvišenost v ponižnost,
našo lenobnost v pogum, našo zasičenost v nemir,
našo jezo v sposobnost, da bi bili prinašalci miru,
našo vseenost v naklonjenost, našo zavist v sodelovanje,
našo skopost v polnost življenja in našo smrt v življenje. Amen.
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NEDELJA, 11. junij 2017
Sveta Trojica
9.30 za + Ano in Alojza Koroševič
ČETRTEK, 15. junij 2017
Sv. rešnje telo in kri
9.30 sveta maša in procesija
v cerkvi Sv. Jožefa
Schönbrunner Str. 52, 1050 Wien

