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LJUBEZEN IN VESELJE

Živa je govorica,
kadar govorijo dela.
sv. Anton Padovanski

6. velikonočna nedelja
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Kakor ima vsa zemeljska toplota in svetloba
izvor v soncu, tako vsaka človeška ljubezen
temelji v Božji ljubezni. Ljubezen med
možem in ženo, med starši in otroki, med zaročencema, med prijatelji, sorodniki, znanci,
sosedi ali komerkoli izhaja iz ljubezni, ki jo
izžareva Božje sonce – če je le nesebična, če
je odraz ljubezni med Očetom in Sinom ter
med Sinom in njegovimi učenci. Tako ljubiti pa pomeni izpolnjevati Jezusovo zapoved.
T a k š n a
ljubezen
rodi veselje.
Veselje
je znamenje
življenja, ki
se prebuja,
raste, razcveta in rodi sadove. Jezus je vesel, ker s svojim učlovečenjem, razodevanjem učencem,
oznanjevanjem evangelija in uresničevanjem
odrešenjskega načrta pospešuje rast, razcvet
in dovršitev mesijanske dobe. Veseli se, čeprav
ve, da ga še to noč čaka Oljska gora in naslednji dan Kalvarija. Njegova ljubezen se bo
prav v trpljenju v vsej polnosti razcvetela in
bo prav na Kalvariji rodila najžlahtnejši sad.

Tega
Jezusovega
veselja naj bodo
deležni tudi njegovi
učenci. Za sedaj je
še nepopolno – tudi
oni bodo morali
iti vsakdo na svojo
Oljsko goro in nesti križ vsak na svojo Kalvarijo – a bo
prišel čas njihovega
dokončnega veselja, ki bo popolno. Enako velja za vse
nas, ki ostajamo Jezusovi učenci. Nikoli nam Jezus ni dejal, da bo naše
veselje tukaj popolno; vsakdo izmed
nas mora kdaj tudi po poti trpljenja in
preizkušenj, čeprav je tudi veselje del
našega vsakdana. A tisto pravo, pristno, popolno veselje nas zagotovo čaka;
prvi korak k slednjemu pa je izpolnjevanje njegove volje: »Da se ljubimo
med seboj, kakor nas je on sam ljubil.«
Ko sem bil še otrok, nisem razumel,
kaj so to »nestorjena dobra dela«.
Prvikrat je človek
oskrunil svojo mladost,
kadar je prvikrat molčal,
ko mu je srce ukazovalo,
da naj govori.
(Ivan Cankar)

Kakor je Oče mene ljubil,
sem tudi jaz vas ljubil.
Ostanite v moji ljubezni!
Če se boste držali
mojih zapovedi, boste ostali
v moji ljubezni,
kakor sem se tudi jaz držal
zapovedi svojega Očeta
in ostajam v njegovi ljubezni.
To sem vam povedal,
da bo moje veselje v vas
in da bo vaše veselje dopolnjeno.
To je moja zapoved,
da se ljubite med seboj,
kakor sem vas jaz ljubil.
(Jn 15,9–12)

Kdo sem?

Sem res to, kar drugi govorijo o meni?
Ali pa sem samo to, kar vem sam o sebi?
Nemiren, poln hrepenenja, bolan,
kot ptiček v kletki, ki hlasta po zraku,
kot da bi ga stiskali za vrat,
lačen barv, rož, ptičjega petja,
željan lepe besede, človeške bližine,
trepetajoč od jeze nad samovoljo
in najmanjšim ponižanjem,
preganjan od čakanja na velike stvari,
nemočno hrepeneč
po prijateljstvu in neskončni daljavi,
utrujen in izpraznjen za molitev, za misli, za ustvarjanje, čisto na tleh?
Kdo sem? Ta ali oni? Sem danes ta in jutri drugi? Sem oboje hkrati?
Pred ljudmi hinavec in pred samim seboj
zaničevanja in obžalovanja vreden slabič?
Ali vseeno, kaj je še v meni, poražencu,
ki se nagiba k slabemu že pred dobljeno zmago?
Kdo sem? Spraševanje v samoti se mi reži v obraz.
Kdorkoli že sem, ti me poznaš, tvoj sem, o Gospod! Amen.

OZNANILA
Zaupaj v to,
da ti bo Bog
vedno znova poslal svojega angela,
da se ti bo odpiralo srce
in boš odprtega srca izlival ljubezen
na vse, s čimer se boš srečeval:
na ljudi, pa tudi na živali in stvari
okoli sebe, na rože v svojem vrtu …
Z vsakim vdihom
sprejmi vase Božjo ljubezen –
in predstavljaj si,
kako veliko srce imaš
in kako se vsega okoli tebe
dotika Božja ljubezen.
Po: A. Grün

1. V torek, 1. maja 2018, je v bolnišnici na Dunaju umrl duhovnik g. Franc
Zmrzlikar.
Maša zadušnica (rekvijem):
Karlskirche / 9. maj 2018 / 18.00.
Pogreb: Mengeš
/ 10. maj 2018 /
15.00.
2. V četrtek, 10.
maja 2018, bo
praznik Gospodovega vnebohoda. Lepo
vabljeni k sveti
maši ob 9.30 uri.

SVETE MAŠE
NEDELJA, 6. maj 2018
6. velikonočna nedelja
8.00 za zdravje / za Livio Thomas
9.30 za + Julijo Šušmelj (Andrejino
prijateljico)
ČETRTEK, 10. maj 2018
Gospodov vnebohod
9.30 za + duhovnika
Franca Zmrzlikar
NEDELJA, 13. maj 2018
7. velikonočna nedelja
9.30 za + starše in brata Repotočnik
Bodi to, kar si,
vse drugo je že zasedeno.
(Oscar Wilde)

To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas
in da bo vaše veselje dopolnjeno (Jn 15,11).
Gospod Jezus, kje je popolno veselje, ki si nam
ga podaril?
Jaz ga ne vidim na obrazih tistih,
ki verujejo vate.
Kako to?
Ali je tisto tvoje veselje mogoče
duhovno veselje in se ne vidi?
Ali je tisto tvoje veselje mogoče tako,
da se ga da skriti?
Toda ali veselje lahko skrivamo?
Le kako ne bi odsevalo z obraza?
Le kako bi lahko preprečili očem, da ne bi sijale?
Zaradi drobnih veselj v življenju:
desetke pri športni napovedi, zadetka na lotu, sreče s »podrgni in zadeni«,
glavnega dobitka na dobrodelnem srečelovu,
nepričakovanega prijateljevega obiska, dobre ocene ali povišanja plače ...
vriskamo, poskakujemo, oči nam žarijo.
Tvoje veselje, popolno veselje pa bi lahko ostalo potlačeno v notranjosti?
Gospod Jezus, oprosti nam!
Če naši obrazi ne žarijo od tvojega veselja,
če ne znamo pokazati popolnega veselja,
ki se poraja iz življenja po tvoji besedi, se ljudje, ki te ne poznajo,
ne bodo odrekli drobnim veseljem, ki jih lahko najdejo brez tebe.
In po naši krivdi ne bodo spoznali resničnega veselja.

Ste se danes
že nasmejali?

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

»Jure, kaj pa pomeni ta kraval v
dnevni sobi?« je vprašala mama.
»Dedek uči očka, kako se naredi moja
domača naloga.«
Oče razlaga Mihcu: »Veš, ko sem
jaz hodil v šolo, sem bil vedno pred
drugimi.« Mihec: »Vem, vem. Mi
je že dedek povedal, da si bil vedno
najstarejši v razredu.«

