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JEZUSOVA JED

Največja sreča je mir srca.
Če pa hočeš doseči mir srca,
se moraš učiti modrosti.
Začetek modrosti je,
da ločiš, kaj je
v tvoji moči in oblasti
in kaj ne.
(Aleš Ušeničnik)

7. velikonočna nedelja
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Krščanska vera je edina na svetu, ki izpoveduje, da si je Bog privzel človeško naravo in kot človek prebival med ljudmi. Naš
razum tega ne more dojeti; pred to trditvijo more le strmeti. Še bolj strmi, ko sliši, da
se krščanski Bog tu ne ustavlja: med ljudmi
hoče prebivati v koščku kruha in čaši vina
ter se jim tako dajati v dušno hrano in pijačo.
Neki mož je rekel duhovniku: Za praznik
Svetega Rešnjega telesa sploh ni primerno
pridigati. Treba je le molče
premišlj e vati o tej veliki skrivnosti.
Drugi je dejal,
da je en dan
v letu za to premalo: vse življenje bi morali
noč in dan klečati pred sveto hostijo. Neka
žena pa je kar naravnost povedala: Znorela bi,
če bi mogla verjeti, da je v hostij zares Bog.
Vsaka teh trditev ima v sebi nekaj resnice. Vedeti pa moramo, da Jezus ne živi
med nami le v zakramentu svetega Rešnjega telesa. Med nami je vedno in povsod, saj v njem živimo, se gibljemo in smo.
Nikamor ne moremo, kjer njega ne bi bilo.

Življenje v skupnosti

Ob tem se moremo vprašati, ali ni
morda tudi Jezus imel kakšne duhovne
hrane. Odgovor je pritrdilen. Dejal je,
da je njegova jed v izpolnjevanju volje
njegovega Očeta. S to jedjo se je hranil
vse življenje. Ko se je med nas naselil,
je izjavil: Glej, prihajam, da izpolnim
tvojo voljo, Gospod. Rojen je hotel
biti od žene, katere geslo je bilo: Zgodi se mi po Božji besedi. Skušnjavca je
pognal z besedami, da je treba le Boga
ljubiti in samo njemu služiti. Vse življenje je bil tam, kjer ga je hotel imeti
Oče, govoril je, kar mu je naročil Oče,
delal je, kar mu je naložil Oče. V trpljenje je šel z besedami: Ali naj ne pijem keliha, ki mi ga daje Oče? Zadnje
besede so mu bile: Dopolnjeno je. Do
konca je izpolnil Očetovo voljo, z njo
je do popolnosti nahranil svojo dušo.
Zato nam ni treba samo molčati pred
skrivnostjo Svetega Rešnjega telesa, ni nam treba noč in dan klečati
pred sveto hostijo, še manj je treba
»znoreti« ob misli na tako veliko resnico. Kaj pa je treba? Po Jezusovem
zgledu se je treba hraniti z izpolnjevanjem volje nebeškega Očeta.

Lepo se je poročiti, toda biti poročen
je nekaj drugega. Mnogo zakoni se
razhajajo. Vedno znova se sprašujem:
Zakaj je tako težko, ko morajo ljudje
dan za dnem živeti v skupnosti?
Saj so si to vendar tako strastno želeli
in so se za to skupaj odločili.
Zakaj ljudje ne vztrajajo v svoji
ljubezni? Zelo pomembno je, da
medsebojno spoštovanje in ljubezen
neprestano rasteta. Pri tem lahko
pomagajo že malenkosti: topla beseda priznanja, kompliment, skrbno
izbrano darilo … Tudi za to je potrebna pozornost, da spoznamo okus
partnerja. Vedno znova poskušajte
s sproščenim pogovorom. Zaupen
pogovor, skupno prenašanje bolečine
in deljeno veselje obnavljajo in utrjujejo vajino zvezo. Ljuba žena, bodi
prisrčna in polna razumevanja.
Ljubi mož, ne bodi ravnodušen in
hladen. Vzemita si čas zase.
Samo prava ljubezen vzdrži vse.
Phil Bosmans, Živi vsak dan

Bog ne tehta količine stvari,
ki smo jih opravili,
ampak tehta ljubezen,
s katero smo jih opravili.
(Jacques Loew)

Gospodova slava naj traja na veke, Gospod naj se veseli nad svojimi deli.
Naj mu bo prijetna moja pesem, veselíl se bom v Gospodu. (Psalm 104)
Gospod Bog, kako lep je svet, ki si nam ga podaril!
Ti nisi neradodaren Bog, varčen Stvarnik.
Nisi ustvaril tistega, kar naj bi bilo koristno, temveč kar je lepo.
Za svet, ki bi bil samo koristen,
bi bilo dovolj že nekaj živali,
samo nekaj rib, nekaj ptic,
nekaj drevja, nekaj rastlinja,
nekaj gora, nekaj morij,
nekaj rek, nekaj zvezd.
In vse enake barve.
Za svet, ki bi bil samo koristen,
bi moški in ženska lahko bila kakor dve drevesni debli, kakor dva kamna.
Gospod Bog, ustvaril si preobilje lepote, da bi nas napolnil z veseljem.
Metulji, najrazličnejše ribe in ptice,
prekrasno cvetje in tisoč odtenkov zelene barve,
barve jutranje zarje in sončnega zahoda,
odsevi rek in morij, gore, gozdovi in mavrica.
Ustvaril si svet in ustvaril si nas kot podobo svoje lepote.
Gospod Bog, naj ti ugaja moja pesem. Vedno.
Zdaj odhajam k tebi,
vendar to govorim na svetu,
da bodo imeli v sebi polnost
mojega veselja.
Izróčil sem jim tvojo besedo,
svet pa jih je zasovražil,
ker niso od sveta,
kakor jaz nisem od sveta.
Ne prosim,
da jih vzameš s sveta,
ampak da jih obvaruješ hudega.
Kakor si mene poslal na svet,
sem tudi jaz njih poslal v svet,
in zanje se posvečujem,
da bi bili tudi oni
posvečeni v resnici.
(Jn 17,13–15.18–19)

SVETE MAŠE
NEDELJA, 13. maj 2018
7. velikonočna nedelja
9.30 za + starše in brata Repotočnik
NEDELJA, 20. maj 2018
Binkošti
9.30 sveta maša
PONEDELJEK, 21. maj 2018
Binkoštni ponedeljek
9.30 sveta maša

OZNANILA
V nedeljo, 3. junija 2018, bomo
obhajali praznik Srca Jezusovega
- župnijsko žegnanje. Po sveti
maši lepo vabljeni k pogostitvi na
dvorišču.

O pridi, Stvarnik, Sveti Duh, obišči nas, ki tvoji smo,
napolni s svojo milostjo srce po tebi ustvarjeno.
Ime je tvoje Tolažnik in dar Boga Najvišjega,
ljubezen, ogenj, živi vir, posvečevalec vseh stvari.
		
Sedmero ti darov deliš, desnice prst Očetove,
obljubil tebe Oče je, zgovorna moč apostolov.
Razsvetli z lučjo nam razum, ljubezen v naša srca vlij,
v telesni bedi nas krepčaj, v slabosti vsaki moč nam daj.
Odženi proč sovražnika
in daj nam stanoviten mir,
pred nami hodi, vodi nas
in zla nas varuj vsakega.
Po tebi naj spoznavamo
Očeta in Sina Božjega,
in v tebe trdno verujemo,
ki izhajaš večno iz obeh. Amen.
Kar boste povedali,
naj bo izrečeno tako,
da ne boste nikogar užalili;
in govorite le o stvareh,
za katere vam ne bo moglo biti žal,
da jih vsi vedo.
(sv. Janez od Križa)

Sposobnost, da lahko
danes misliš drugače,
kakor si mislil včeraj,
je tisto, po čemer se
pametni razlikuje od neumnega.
(John Steinbeck)

Ste se danes
že nasmejali?

KOSILO – »Zakaj vendar ne prideš h
kosilu takoj, ko te pokličem?« vpraša
mama svojega sinka. – »Mama, slišal
sem te šele, ko si poklicala tretjič.«

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

ZREZEK – »Natakar, ta zrezek zaudarja
po alkoholu!« – Natakar stopi tri korake
nazaj in vpraša: »Ali še vedno?«
PRIDNI – Mamica reče svojim trem
otrokom: »Za rojstni dan si želim tri
pridne otroke!« – »Fino,« se oglasi Žan,
»potem nas bo torej šest.«

