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oznanilo
Mr 8,27–35

POT V ŽIVLJENJE
Tako hladna,
kot je kristjan,
ki ne pomaga
drugim ljudem,
ni nobena stvar
na tem svetu.
(sv. Janez Zlatousti)

24. nedelja
med letom
leto IX /2010-18
16. september 2018

Današnji evangelij nam predstavlja vsakodnevno življenje Jezusa s svojimi učenci. Med
hojo v skupini je tudi sicer navada, da teče tak
ali drugačen pogovor. Tokrat Jezus povprašuje »svoje bližnje« čisto po domače: »Kaj pravijo ljudje, kdo sem jaz?« Enako, kot kdaj mi
povprašamo svoje prijatelje, kaj si kdo misli o
meni, o nas, o našem delu … Zagotovo na nas,
tisti ki niso vsak dan v stiku z nami, gledajo drugače kakor ti, ki ob nas preživijo veliko
več časa.
S temi
slednjimi tudi
živimo
skupaj
» n a
drugačen način« kot morda z ostalimi.
Dejstvo je: ko so učenci prišli tako daleč, da
so Jezusa spoznali za Božjega Sina, kar se je
zgodilo s Petrovo izpovedjo (Mr 8,27–38),
je Jezus »položil karte na mizo«. Naravnost
jim je povedal, kakšna bo njegova pot; jasno pa jim je tudi povedal, kaj čaka tistega,
ki mu na njegovi poti želi slediti še naprej.
Jezus namreč razume svoje življenje kot pot,

ki mu jo je Bog začrtal in jo mora prehoditi v poslušnosti Bogu. Skupnosti
z Jezusom ni mogoče ustvariti samo z
mislimi in čustvi; z Jezusom je zares
povezan le, kdor mu na njegovi poti
sledi, kdor z njim stopa po tej poti.
Kdor želi biti skupaj z Jezusom, ta
mora biti tam, kjer je on, mora slediti
poti, po kateri je on hodil pred njim.
Naj bo ta pot še tako strma, ozka in
neprijetna in naj od tistih, ki Jezusu sledijo, še tako veliko zahteva, pa
vendar samo ta pot prinaša človeku
tisto, kar ga izpolnjuje in osrečuje –
povezanost z Jezusom. Na tej poti je z
nami in mi z njim; in on je Mesija, ki
dokončno prinaša odrešenje; in on je
Božji sin, ki nas vodi v otroški odnos
z Bogom Očetom. Naše odrešenje je v
tem, da nas nekdo osvobodi iz osamljenosti, izolacije, egoizma in samopotrjevanja; da smemo pripadati skupnosti oz. Jezusu. Če smo sebični in se
upiramo Jezusovemu klicu, nas to vrže
nazaj v temo in hlad osamljenosti.
Biti Jezusov učenec, biti osebno povezan z njim, je največ, kar nam lahko da kot njegovim učencem sodobnega časa. Če to sprejmemo, »ne
bomo izgubili svojega življenja«.
Po: K. Stoc k, Jezus – veselo oznanilo

In vprašal jih je:
»Kaj pa vi pravite, kdo sem?«
Peter mu je odgovoril in rekel:
»Ti si Mesija.«
Strogo jim je prepovedal,
da bi to komu povedali.
In začel jih je učiti,
da bo Sin človekov
moral veliko pretrpeti,
da ga bodo starešine,
véliki duhovniki in pismouki
zavrgli in umorili
in da bo po treh dneh vstal.
(Mr 8,29–31)

Zakaj naj bi Boga
prosili za druge ljudi?

Kakor se je Abraham z molitvijo zavzemal za prebivalce Sodome, kakor
je Jezus molil za svoje učence, kakor
je prvotna skupnost skrbela »ne le
za svoj blagor, ampak tudi za blagor
drugih« (Flp 2,4), tako kristjani vedno molijo za vse – za ljudi, ki so jim
pri srcu, za ljudi, ki so jim daleč, in
celo za svoje sovražnike.
(KKC 2634–2636, 2647)
Čim bolj se človek nauči moliti, tem
globlje čuti, da je vključen v duhovno
družino, po kateri deluje moč molitve.
Z vso svojo skrbjo za ljudi, ki jih ljubim, sem sredi družine človeštva,
smem prejemati moč od molitev drugih in za druge klicati Božjo pomoč.

Ali lahko svojo vest oblikujemo?

Hvala, dobrotni Oče,
da nas učiš milosrčnosti.
Ne sprejemaš naše vere,
če je ne spremljajo dobra dela.
Lahko je klicati tvoje ime,
teže je tujca sprejeti za brata.
Svariš nas pred lažnim naličjem
in ljubša ti je naša robatost
kot mehkobno hvalisanje.
Zahvaljen, ker vse
poimenuješ s pravim imenom,
da nam ni težko prepoznati
tvoje namere,
kadar nam pošiljaš preizkušnjo,
da bi nas utrdil v stanovitnosti.
B. Golob, Zahvala za Božji kruh

Da, celo morali bi jo oblikovati. Vest,
ki je vsakemu z razumom obdarjenemu človeku prirojena, lahko postane
napačno usmerjena in zadušena. Zato
jo moramo vedno oblikovati v lep, fin
instrument pravilnega ravnanja.
(KKC 1783–1788, 1799–1800)
Prva šola vesti je samokritika. Ljudje smo namreč nagnjeni k temu,
da presojamo v svojo korist. Druga
šola vesti je usmerjanje in ravnanje
na temelju dobrega delovanja drugih. Pravilno oblikovanje vesti vodi
človeka k svobodi, da dela to, za kar
v resnici ve, da je dobro. Cerkev je s
pomočjo Svetega Duha in Svetega
pisma v svoji dolgi zgodovini zbrala
veliko védenja o pravilnem delovanju; njena naloga je, da ljudi uči in jim
daje smernice za dobro delovanje.

OZNANILA
- Sveta birma /
nedelja, 23. september 2018
* Obiskal nas bo gospod škof dr. Peter
Štumpf, ki je pri Slovenski škofovski
konferenci odgovoren za našo skupnost. Gospod škof Peter bo daroval sveto mašo in podelil zakrament
svete birme. Lepo vabljeni k sveti
maši in nato k druženju v skupnosti.
- Nedelja narodov /
nedelja, 30. september 2018
* Sveta maša bo ob 10.15 v stolnici na Dunaju. Svete maše v
cerkvi Srca Jezusovega to nedeljo ne bo. Lepo naprošeni, da za to
priložnost prispevate pecivo in pijačo.
- Izlet v Heldenberg /
sobota, 13. oktober 2018
* Prijavnice so na voljo pri vhodu v
cerkev, v bifeju in na spletni strani.
Prijavite se čim prej.

Življenje je sestavljeno
iz številnih drobnih kovancev.
Kdor jih zna pobirati,
si nabere celo premoženje.
(Jean Anouilh)
Skrivnost uspeha v življenju
ni v tem,
da človek dela tisto, kar ljubi,
temveč da ljubi tisto, kar dela.
(Vinston Churchill)

Božji otroci

Iz svoje svete roke
pošilja Bog otroke,
darilo za družine,
na zemeljske celine,
da v barvi svoje kože
vzcvetijo kakor rože:
rumeni, črni, beli,
rjavo zagoreli
in drobni in veliki,
podobni trepetliki,
ki v vetrcu trepeče
od same ljube sreče.
Vsi Božji otročaji
so kot cvetoči maji,
kot rožnik sredi trate,
ki trosi žarke zlate,
da ti otroci črni
in beli in srebrni,
rjavi in rumeni
po Zemlji razpršeni,
prijateljsko žarijo,
se sonca veselijo.
Berta Golob, Iz Božje roke

Gospod, ne daj mi preveč razuma,
toda dovolj,
da bom razumel življenje in ljudi.
Ne daj mi preveč moči,
toda dovolj za delo.
Ne daj mi preveč uspeha,
toda dovolj, da bom znal živeti in pomagati.
Ne daj mi tudi preveč
pokornega prilagajanja,
toda dovolj samozavesti,
da bom lahko opravljal svoje dolžnosti.
Gospod, kakšno mešanico sreče in trpljenja
mi želiš dati, to prepustim tebi.
Samo pomagaj mi, da bom danes srečen.«
Phil Bosmnans, Živi vsak dan
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Ste se danes
že nasmejali?
»Gospod Kovač, ali vi kaj storite za
čistejše okolje?«
»Seveda! Železniške vozovnice ne
vržem proč, ampak jo uporabim
večkrat.«
»Kaj vas je prijelo, da ste sosedu
ukradli trobento?« sprašuje sodnik
obtoženca. »Ali znate vsaj igrati nanjo?« Obtoženi: »Jaz ne znam, sosed
pa tudi ne ...«

