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oznanilo
ANGELOVA OBLJUBA

So poti,
ki vodijo
v nove kraje,
so poti,
na katerih
se marsikaj doživi,
so poti,
ki vodijo
v nova spoznanja
in so poti,
ki vodijo v srca ljudi.

4. adventna nedelja
Sveti večer
leto VIII /2010-17
24. december 2017

Na četrto adventno nedeljo beremo evangelij o angelovem oznanjenju Mariji, kakor
nam ga prikazuje evangelist Luka. Na božično skrivnost gleda skozi oči matere, ki bo
rodila otroka. Marija je preprosto nazareško
dekle. Nekega dne jo obišče angel Gabrijel in
ji oznani, da bo spočela otroka, ki »Bo velik
in se bo imenoval Sin Najvišjega« (prim. Lk
1,32). Marija se prestraši, a angelu kljub temu zaupa in
se z njim pogovori.
Pa si ob tem mislimo,
da bi tudi mi sami
zaupali angelu. Toda
kako ga prepoznati:
Božji angel se lahko pojavi v človeški
podobi kot nekdo, ki nas tako nagovori, da se
dotakne našega srca; lahko pa je to samo tiha
notranja spodbuda; lahko so tudi sanje …
Tako angeli prihajajo tudi k nam, vendar
smo komaj pripravljeni na njihovo besedo spremeniti vse svoje življenje. Marija pa
sprejme Božjo obljubo: »Glej, Gospodova
služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi!« (pirm. Lk 1,38). Prav zato je Marija

Učlovečenje, ki veseli in boli

prapodoba resnično verne žene, po
njej prihaja na svet novo življenje.
Božič je izziv tudi za nas, da bi zaupali
pogosto tako tihim angelskih spodbudam. Mariji je angel obljubil otroka, ki bo svet, Božji. Nekaj novega,
svetega, nekaj nad čimer svet ne bo
imel moči, bo rojeno v njej in po njej.
Ta obljuba velja tudi nam: če zaupamo angelovi besedi, bo Bog tudi nas
prerodil. Božji otrok bi rad bil rojen tudi v nas. V Nas želi prebuditi
resnično in pravo, enkratno podobo, ki si jo je Bog za nas zamislil.
Morda težko verjameš, da Bog želi
tudi v tebi ustvarjati nekaj novega, saj
si prepričan/a, da tega nisi vreden/
na. Tvoje življenje je tako povprečno,
ničesar nimaš pokazati. Toda tudi zate
velja: za Boga ni nič nemogoče; tudi
v tebi lahko rojeva otroka, ki bo svet,
ki ga ne bo dosegla moč tega sveta;
postajal boš Božji otrok, ki bo odgovarjal/a prvotni zamisli Boga o tebi.
Po: A. Grün, Blagoslovljen božič
Na koncu NISO
leta življanje, ki štejejo,
ampak dejstvo,
koliko življenja je bilo v teh letih.
Abraham L.

Podcenjevanje religije bo v tem
nemirnem času kmalu razumljeno
kot ena večjih napak oblastnih in intelektualnih elit polpretekle dobe. Ker
je nekatere člane elit svojih minulih
zmot tiho sram, delajo danes pokoro
z umetno privzdignjeno simpatijo do
pisanega sveta religij. Na način seveda, da pri tem ne pokažejo kakšne osvežene simpatije tudi do krščanstva.
Krščanstvo, zlasti katolištvo, zanje ostaja intrapsihični tekmec št. 1 in stalno žuboreči vir duhovnega nelagodja.
»Zakaj je tako?« smo se vprašali oni večer v skupini ljubljanskih
študentov in študentk. »Zakaj iste
objestne elite, ki so še do nedavnega
za
žigale križe in Mariji risale podgano v naročje, danes nenadoma
kažejo spoštljivo in odprto držo zlasti do nekrščanskih verskih oblik?«
Tako je ne zaradi poprejšnje politične
mogočnosti krščanskih cerkva, ne
zaradi naših pozlačenih oltarjev in visokih zvonikov, in tudi ne zaradi nas,
vztrajnih kristjanov, ki smo le usmiljenja deležni grešniki, ... temveč zaradi Učlovečenja. Krščanstvo je samo
na zunaj religija, v svojem bistvu je
Učlovečenje. Bog je postal človek,
Jezus Kristus je pravi Bog in pravi
človek. To osupljivo dejstvo veseli, pa
tudi boli. Veseli ponižne, boli nadute;
veseli hrepeneče po odrešenju, boli
samoodrešenike; veseli one, ki zmore-

jo videti Boga in človeka v enem, boli
one, ki tega ne zmorejo ali nočejo.
Danes je mogoče, da nekdo po službi posnifa črtico kokaina, zvečer pa
gre na seanso joge verskega pridiha.
Mogoče je, da nekdo opravi molitveno
dolžnost, nato pa se s kombijem zapelje v množico ljudi. Ali pa da svečenik
vzorno vodi obred, nato v obtempeljski sobani spolno zlorabi otroka. Z
religijo je pač mogoče manipulirati.
Religijo si je mogoče prirediti, podrediti. Z Učlovečenjem česa takega
ni mogoče. Učlovečenje, ki je nadversko dejstvo, se nikakor ne more ukloniti meseni, duhovni, politični in denarni logiki tega sveta. Srž nelagodja
vpričo krščanstva pri nekaterih ljudeh torej ni krščanstvo kot religija,
ampak krščanstvo kot Učlovečenje.
Branko Cestnik (Družina)

Slava Bogu na višavah in na zemlji
mir ljudem, ki so Bogu po volji.
S tem so mišljeni ljudje, ki jih Bog
ljubi in ki so pripravljeni odpreti
svoje srce vabilu Božje ljubezni,
pa naj bi bili tudi največji grešniki.
Anton Strle

SVETE MAŠE
NEDELJA, 24. december 2017
4. adventna nedelja
9.30 za + Franca Hren
Med sveto mašo duhovna obnova in
priprava na sveto spoved. Priložnost za
sveto spoved - pred in po sveti maši.
Sveti večer
22.00 sveta maša - “Polnočnica”
PONEDELJEK, 25. december. 2017
Gospodovo rojstvo - Božič
9.30 za žive in pokojne člane SPC
Bife zaprt.
TOREK, 26. december 2017
Sv. Štefan
9.30 sveta maša
Blagoslov vode in soli. Bife odprt.
NEDELJA, 31. december 2017
4. adventna nedelja
9.30 sveta maša

Pridi, gospod Jezus

- v našo slabotnost
- v naše strahove
- v našo tesnobnost
- v naše napake
- v naše poraze
- v naše razprtije
- v našo žalost
- v našo osamljenost
- v našo temo in obup
- v naše dvome, bolezen in umiranje
- v naše veselje in upanje
- v našo temo in stopi v naš obup
- v naše razprtije in v naše dvome
- v našo bolezen in umiranju
Pridi, Gospod Jezus.

Jezusovo rojstvo
“Mali” Bog - Božji Sin

Kaj je BOŽIČ?

Angel je vstopil k njej
in rekel: »Pozdravljena,
obdarjena z milostjo,
Gospod je s teboj!«
Pri teh besedah se je
vznemirila in premišljevala,
kakšen pozdrav je to.
Angel ji je rekel:
»Ne boj se, Marija,
kajti našla si milost
pri Bogu. Glej, spočela boš
in rodila sina,
in daj mu ime Jezus.
Ta bo velik in se bo
imenoval Sin Najvišjega.
Gospod Bog mu bo dal
prestol njegovega
očeta Davida in kraljeval bo
v Jakobovi hiši vekomaj;
in njegovemu kraljestvu
ne bo konca.« (Lk 1,28–33)

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

Božiček
reklama, nakupi...

V novejšem času se pri nas uveljavlja tudi druga oblika praznovanja
božiča, ki ni povezana s krščanstvom.
Ker gre za nov pojav, še nima uradnega imena. Imenujmo ga ameriški
božič, ker je k nam prišel iz Amerike.
Osrednja osebnost te oblike praznovanja božiča je Božiček, ki prinaša
darila. (Božiček v krščanstvu sploh ne
obstaja in je svojo vizualno podobo
dobil z oglasom Coca-Cole). V praksi
je ameriški božič zelo potrošniško usmerjen praznik, povezan s kupovanjem velike količine daril, s pisanjem
čim večjega števila voščilnic, s čim
večjo božično jelko in z veliko okraski.

Ste se danes
že nasmejali?
Dva polža se srečata in prvi reče drugemu: ‘’Zakaj pa imaš tako buško na glavi?’’ ‘’Veš, šel sem na sprehod po gozdu
in kar naenkrat pred menoj zraste velik
jurček in jaz tresssk!!!’’
Mama pravi Janezku: ‘’Sinko, kdaj boš
popravil tisto enko iz matematike?’’
Janezek: ‘’Saj bi jo mama, pa učitelj
redovalnice sploh ne da iz rok!’’

