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oznanilo
Mt 25,14–30

STRAH PRED BOGOM
Človekova veličina
se ne meri po tem,
koliko je kdo prejel,
ampak kaj in koliko
je s tistim naredil, dosegel.
(Janez Zupet)

33. nedelja med letom

leto VIII /2010-17
19. november 2017

Vsi v sebi nosimo strah pred zbližanjem z
Bogom; naj si to želimo ali ne, naj to sprejmemo ali ne. Ta ugotovitev nas ne sme
ohromiti, kajti ta strah je upravičen po naši
človeški naravi. Tudi največji svetniki so
vsaj v začetku svojega duhovnega življenja izkušali strah pred Bogom, ki pride v zavest ravno, ko se odločimo Boga iskati ... In
to zaradi zbeganosti pred Bogom samim.
Prilika o talentih dobro prikaže, kako nas v
določeni meri ta
strah pred Bogom zapre v nas
same, namesto da bi nas z
zaupanjem pognal v Očetove roke. Gospodar, o katerem je v priliki govora, se poda na
potovanje in zaupa trem svojim služabnikom
delež svojega premoženja. Prva dva se potrudita pomnožiti dobljeno vsoto, in ko se gospodar vrne s potovanja, obema reče: »Prav,
dobri in zvesti služabnik, … vstopi v veselje
svojega gospodarja.« Ko Jezus govori o veselju, misli na vse življenje Božjega kraljestva, ki

je že prisotno (v začetnem deležu) na
zemlji. Veselje je za prva dva služabnika, ki sta znala pomnožiti Božji dar,
ki sta verjela, da njun Gospod od njiju nekaj z zaupanjem pričakuje. Tretji
služabnik pa je prapodoba tistega, ki
se je prepustil svojemu strahu. Hitro
se je odpravil zakopat talent, ki mu
ga je zaupal njegov gospodar. »Zbal
sem se in sem šel ter skril tvoj talent v
zemljo,« odgovori svojemu gospodu.
Je ujetnik napačne predstave o svojem
gospodarju, njegov strah ga je premagal: »Gospodar, spoznal sem te, da si
trd človek. Žanješ, kjer nisi sejal, in
zbiraš, kjer nisi trosil. Zbal sem se …«
Preostanek prilike nam omenja, da ta
gospod ni tak, kot se ga njegov služabnik boji … Nasprotno. Toda ta strah
je služabnika oddaljil od pričakovanj
njegovega gospodarja in ni želel (ali
pa se ni čutil sposobnega), da bi pomnožil edini zaupani mu talent. Dejstvo
pa je, da v priliki pojem številčnosti
zaupanih talentov, ki je različen glede
na služabnike (pet, dva in eden), ne izraža različnih stopenj zaupanja s strani tistega, ki kliče. Isto veselje je obljubljeno tistemu, ki je prejel pet, dva
ali pa samo en talent … Je tudi nam
strah zapravil pot v pristno veselje?
Po: P. Madre, Božji klic

SVETE MAŠE

TRDNA VERA

V neki družini je bil oče brezverec, mati
pa je bila zvesta vernica. Imela sta hčer
edinko. Dekle je kolebalo med materino vero in očetovo nevero. Mama je
redno obiskovala cerkev, oče pa se je
iz tega norčeval. Hči je imela oba rada.
Ko je bila stara šestnajst let, je zbolela.
Nekega večera sta ob njeni postelji vsak na svoji strani stala starša.
Z njunih obrazov je razbrala, da se
bojita najhujšega. Hčerka je z eno
roko prijela očetovo roko, z drugo pa materino, in vprašala: »Ko bi
sedaj umirala, kako naj umrem: v
očetovi neveri ali v materini veri?«
Oče se je jokajoč sklonil k bolni
hčerki in dejal: »Dragi otrok, umri
v materini veri, kajti moja nevera ti
nič ne pomaga!« Hčerka je poslušala očeta in prosila Boga, naj ji nakloni dar vere, kakršnega ima mati.
Vera je dragocena, ker se nanjo lahko opremo, ko odpovedo
vse druge stvari v življenju. Ko ni
več nobenih odgovorov, lahko najdemo odgovor v veri. Popolno
temo nam lahko razsvetli luč vere.

NEDELJA, 19. november 2017
33. nedelja med letom
9.30 za + mamo Marijo, očeta
Feliksa in nečaka Marijo Vrabl
NEDELJA, 26. november 2017
34. nedelja med letom
9.30 za + Jožefa Bedernjak
NEDELJA, 3. december 2017
1. adventna nedelja
9.30 za + Franca Horvat
in starše Kupčič
NEDELJA, 10. december 2017
2. adventna nedelja
9.30 za + Marjana Tomsich

Vzemi, Gospod, in sprejmi
vso mojo prostost,
moj spomin,
moj razum
in vso mojo voljo,
karkoli imam ali premorem.
Ti si mi to dal,
tebi, Gospod, to vračam.
Vse je tvoje,
razpolagaj z vsem
popolnoma po svoji volji.
Daj mi svojo ljubezen in milost,
to mi zadošča. Amen.

OZNANILA
1. Adventni venčki - naročite jih lahko v cerkvi ali na e-naslov: info@
spc-dunaj.net. Pripravljajo jih člani
Karitas župnija Auferstehung Christi. Veliki venček 22. € in mali 16€.
2. MIKLAVŽEVANJE - kdaj: sreda, 6. december 2017,
- kje: cerkev Srca Jezusovega,
- ob: 17.30
Program:
a. koncert (sodelujejo: Slovenski pevski zbor na Dunaju in otroci dopolnilnega pouka Slovenščine)
b. MIKLAVŽEVANJE
c. druženje v bifeju
Darila:
Darila (v obsegu ene darilne vrečke)
pripravite in prinesete starši sami
ter jih oddate v prostoru pri vhodu
v cerkev (prostor, kjer je klavir). Na
darilo napišete ime in priimek otroka. Prijave: info@spc-dunaj.net ali v
bifeju SPC.
Čeprav življenje
ni okrašeno s pentljo,
je vseeno največje darilo.

Njegov gospodar mu je rekel:
»Prav, dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest,
čez veliko te bom postavil:
pojdi v veselje svojega gospoda!«
(Mt 25,21)
Kako postati dobri in zvesti služabnik?
Kot prvi korak smo povabljeni živeti razpoložljivost. Služabnik se vsak dan uči
odtrgati se od težnje, da bi vse odrejal zase in da bi s seboj razpolagal, kakor
bi sam hotel. Vsako jutri vadi podarjanje življenja, razmišljanje, da dan ne bo
njegov, ampak ga bo preživel kot izročitev sebe. Kdor služi, ni ljubosumen varuh svojega časa, temveč se odpove, da bi bil gospodar svojega dne. Ve, da mu
čas ne pripada, da je dar, ki ga prejema od Boga, da bi ga sam podaril: »Le tako
bo zares obrodil sad.« Kdor služi, ni suženj dnevnega reda, ki ga je določil,
temveč je s krotkim srcem razpoložljiv za nenačrtovano: »Pripravljen za brata
in odprt za nepredvideno, ki nikoli ne manjka in je pogosto vsakdanje Božje
presenečenje.« »Služabnik zna odpreti vrata svojega časa in svojega prostora
tistemu, ki mu je blizu, pa tudi tistemu, ki potrka zunaj urnika, za ceno prekinitve nečesa, kar mu je všeč, ali počitka, ki si ga zasluži.« Na ta način, z življenjem v razpoložljivosti, je služenje brez osebnih koristi in evangeljsko rodovitno.
Čez dolgo časa pa je
gospodar teh služabnikov
prišel in napravil
z njimi račun.
In pristopil je tisti,
ki je bil prejel pet talentov,
in je prinesel pet drugih talentov
ter rekel: »Gospod,
pet talentov si mi izročil,
glej, pet drugih sem pridobil.«
(Mt 25,19–20)

Slovenski
pastoralni center / SPC

Einsiedlergasse 9-11, 1050 Wien
Telefon: 0664 122 86 11 (Matija)
Skype: tratnjek.matija
elektronska pošta: info@spc-dunaj.net
internetna stran: www.spc-dunaj.net
Odgovarja: Matija Tratnjek

Ste se danes
že nasmejali?
Janez vpraša prijatelja Rajka: ‘’Ali
veš, kateri poklic je najbolj iskan?’’
Rajko: ‘’Vem.’’ Janez: ‘’Kateri?’’ Rajko:
‘’Vlomilec!’’ Janez: ‘’Daj, no! Kako to
misliš?’’ Rajko: ‘’Ja, v vseh časopisih
stalno pišejo, da vlomilca še iščejo!’’
V mestu se srečata znanki, ki se že
vrsto let nista videli. Po kratkem
klepetu vpraša prva: ‘’Kaj je tvoj mož
obdržal svojo lepo atletsko postavo?’’
Pa pravi druga: ‘’Kaj obdržal, še podvojil jo je!’’

