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4. velikonočna nedelja

oznanilo
Jn 10,11–18

OVCE IN VOLK
Pravijo, da je evangelij umetnina, polna 
pesniškega navdiha. Naj bo res ali ne, got-
ovo je zelo stvaren. O tem nam priča tudi 
današnji odlomek o dobrem pastirju, brez-
brižnem najemniku in krvoločnem volku.
Kdo je ta volk? Pohujševalec, ki kvari 
nedolžna srca? Hinavec, ki si nade-
va ovčje oblačilo? Krivoverec, ki potvar-
ja Božji nauk? Vsi trije pa še marsikdo.
Vendar se zdi, da se krvoločnejši volk današn-
jega dne skriva drugje. Z nastopom novega 
veka se je začela razvijati znanost, ki je odkrila 
v naravi čudovite zakonitosti. Človek je pred 
njimi najprej ostrmel, potem pa jih je začel up-
orabljati v svoj prid. Naredil je računalnik, ra-
zbil atom, stopil na Luno. Toda ta ista znanost 
se s svojo hčerko tehniko vse bolj spreminja 
v volkuljo. Vse glasneje renči in vse nasilne-
je se nam trga iz rok. Kako dolgo jo bomo še 
krotili? Kaže nam pa še ostrejše zobe. Zakoni-
tosti, ki veljajo za naravo, smo začeli uvajati v 
svoje medsebojne odnose. Človeka, ki se dvi-
ga nad naravo, samostojno bitje, nadotakljivo 
osebo spreminjamo v del narave, v stvar, in 
ravnamo z njim po mili volji. Osebo spremin-



SVETE MAŠE
NEDELJA, 22. april 2018
    4. velikonočna nedelja
9.30 za + teto Marijo Gabai

NEDELJA, 29. april 2018
    5. velikonočna nedelja
9.30 v zahvalo in proš ob 
življenjskem jubileju / za zdravje in 
razumevanje v družini

OZNANILA
1. V marcu smo dve soboti in dve 
nedelji imeli bolšji sejem / Flohmarkt. 
Iskrena hvala vsem, ki so sodelovali 
pripripravi in izvedbi. Sodelovale 
so: Marjana Štesel, Marija Mesarič, 
Katja Vuk, Marija Lesjak, Marija 
Ružmanovič in Anica Hren. Bog 
povrni.
2. V nedeljo, 22. aprila 2018, bodo pri 
sveti maši ob 9.30, sodelovali pevci 
Kvinteta iz Zilje. Lepo vabljeni k sveti 
maši in nato pogostitvi v bifeju. Pogos-
titev bo pripravila gospa Hanca Buch. 
Iskrena hvala. Lepo vabljeni :)
3. Že kar nekaj časa je v bolnici in 
resno bolan gospod Franc Zmrzlikar. 
Spomnimo se ga v molitvi.
4. V petek 20.04.2018, je bila delovna 
akcija, pri kateri so sodelovali Giulio 
Gergek, Maja Pavlin in Tomaž Vošner. 
V kuhinji je sedaj priklopljena peči-
ca, urejena luč, v cerkvi priklopljeno 
ozvočenje in v zakristiji obešena slika, 
ki jo je podarila ga. Annelise Hanisch. 
Iskrena hvala.
5, Werner in Ana Oswald sta darova-
la štedilnik za dvorano. Ludvik Bohar 
je peč priklopil. Iskr ena hvala vsem :)
6. V bifeju smo dobili nove zavese. 
Hvala Anici Hren. 
7. V času zelo dolge odsotnosti čistil-
ke Hanife Halilović, bo pri čiščenju 
pomagala ga. Marjana Štesel.
8. V nedeljo, 29. aprila 2018, nas 
bo obiskal g. škof dr. Franz Scharl. 
Lepo vabljeni k sveti maši :)

jamo v predmet, toliko 
vreden, kolikor je up-
oraben. V stroj, ki je 
toliko koristen, kolikor 
proizvaja. Človek je vse 
bolj razčlovečen, izgu-
blja notranjo vrednost, 
postaja tehnično in tr-
govsko blago, ki ga do skrajnosti izko-
ristiš, nazadnje pa brez srca odvržeš. 
Cenjen je moški, ki ima mišice: bolj 
jih zna uporabiti, bolj mu ploskamo. 
Oboževana je ženska, ki je »seksi«: 
koliko nerojenih bitij je pripravljena 
spraviti s sveta, pa nas ne zanima. Volk 
nam jemlje človečnost, nas poneum-
lja, nam loka kri in nas dela zveri.
Kdo nas bo rešil njegovih krempljev? 
Če kdo, potem tisti, ki nas kliče, 
naj postanemo spet ljudje in se vr-
nemo k človeškemu dostojanstvu. 
V nobeni knjigi, kar jih premore 
človeštvo, ni tako razumljivo ra-
zloženo in tako živo utemeljeno, 
kot v blagovesti Sina Človekovega. 

Dvanajst  
Vse pogosteje slišim 
strah o vedno manjšem 
številu duhovnikov. Am-
pak, a si predstavljate, da 
bi v naši prelepi deželici 
kar na lepem ostali brez 
duhovnikov?! No, ne čis-

to brez … Recimo, da bi jih ostalo 
dvanajst. Vključno s škofi, profesorji 
teologije in prelati. Kako bi bilo? Bi 
šlo? Zdi se skoraj nemogoče ali pa 
vsaj precej hudo, ampak Slovenija 
je konec koncev majhna, velika to-
liko kot kakšno večje mesto. In dva-
najst duhovnikov v enem mestu že 
ne zveni več tako grozno, kajne?!
Kaj pa če bi vsa Evropa ostala brez 
duhovnikov?! No, ne čisto brez … Rec-
imo, da bi jih ostalo dvanajst. Vključno 
s škofi, profesorji teologije in prelati. Bi 
šlo? Pastoralno delovanje bi zahtevalo 
malo več načrtovanja, precej vožnje 
in veliko mero potrpežljivosti. Tudi 
in predvsem s strani božjega ljudstva. 
A Evropa sploh ni velika – v prim-
erjavi s svetom! Kaj če bi na vsem 
svetu ostalo le dvanajst duhovnikov?! 

Vključno s škofi, profesorji itd … Na 
vsakega od njih bi padlo ogromno 
podružnic, lepo število nedeljnikov, 
kako bi bilo s pogrebi in krsti, pa raje 
ne pomislim. Da bi zmogli postor-
iti vse, bi si verjetno (kljub temu da 
so duhovniki) morali poiskati in 
ustvariti sodelavce, prijatelje, po-
magače, in to ob vsej obilici dela.
Si lahko to predstavljate? Zdi se 
tako rekoč nemogoče, a pred dva ti-
soč leti se je tako začelo. Brez nego-
dovanja, brez jamranja, morda ne 
brez strahu, a s Svetim Duhom in 
v Svetem Duhu! V Božjem imenu!

Koliko imamo v naši župniji - skup-
nosti, škofiji... - letos prvoobhajancev, 
pa birmancev… in bogoslovcev? Mor-
da bi se morali spustiti na realna tla 
in izhajati iz vzorca prvih kristjanov, 
ko so po Jezusovem vstajenju, kljub 
težkim okoliščinam ohranili, Cerkev 
in poskrbeli za njeno rast.   
     Povzeto po: G. Čušin, Na tretji strani

Naredimo pogumen sklep: 
da bomo ljudi povezovali, 
namesto da bi jih ločevali; 

da bomo svoj slovar 
in svoje pogovore očistili vsega, 

kar more raniti in prizadeti bližnjega.
(Leon-Joseph Suenens)

Ali ne uničujem 
svojih sovražnikov, 

ko jih spreminjam v prijatelje?
— ABRAHAM LINCOLN



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?

KAR JE PRAV...
Kuhar, ki je delal v gostilni, 
si je vedno umil roke, preden se je lotil dela.
   Nekoč mu je eden od njegovih pomočnikov 
dejal: »Ni treba, da si tako natančen in si umivaš 
roke vedno, preden začneš kuhati. Saj nihče ne 
bo vedel, ali si pripravljal hrano z umitimi ali 
neumitimi rokami.«
   Kuhar je odgovoril: »Čutim, da je to moja 
dolžnost. Ljudje res ne bodo vedeli, ali sem si 
roke umil ali ne. Moja vest pa mi govori, da 
moram to storiti. Sicer pa Bog vidi in ni mi mar, 
ali ljudje to vedo. Zadovoljen sem, da delam 
prav in da opravljam svoje dolžnosti, kakor je 
treba.«   * * *
Vedno moramo delati, kar je prav, ne oziraje 
se na to, ali ljudje to opazijo ali ne. Kaj ljudje 
mislijo ali govorijo, ni pomembno. Lahko mislijo, da smo svetniki, pa nismo. 
Njihovo mišljenje nam prav nič ne pomaga. Nasprotno pa lahko mislijo, da 
smo slabi ljudje, pa smo iskreno prepričani, da ravnamo prav. Njihove sodbe 
ne bodo skalile miru in zadovoljstva v našem srcu.
   Dolžni smo delati, kar je dobro in prav ter se izogibati slabega. Zavest, da 
Bog vidi naše prizadevanje, da delamo dobro, nam bo pomagala, da bomo 
vztrajali tudi takrat, ko nam ljudje tega ne bodo priznali.

Če želite videti prijazni nasmeh svoje 
žene, jo peljite k fotografu. 

Pride sv. Peter do Boga in mu reče:
 “Zunaj pred vrati so štirje ateisti, ki 
bi radi govorili s tabo.”  Reče Bog:
 “Reci jim, da me ni!”
    

Kakšna je razlika med slabim 
strelcem in slabim šoferjem? Slab 
strelec ne zadene ničesar.
 Slab zadene šofer vse.


