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oznanilo

Najboljše
stvari v življenju
so zastonj.
Druge najboljše
so zelo drage.
— COCO CHANEL

7. nedelja med letom
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Mt 5,38–48
»NEHAJTE ŽE VENDAR!«
Pogosto vidimo ali tudi v svojem lastnem okolju doživljamo, kako otroci in mladi v domači
družini ali med sosedi ravnajo v duhu naročila, ki nam ga daje Jezus v današnjem evangeliju – da ne vračajo krivice s krivico, hudobije
s hudobijo. »Nehajte že vendar s tem!« pravijo otroci in mladi, ki
so zaradi svojega še
neomreženega srca
Božje orodje za graditev miru. »Ja kam
pa pridem, če bi vsaki
barabi, ki mi v življenju nagaja, vedno
znova
odpuščal?«
bi se vprašal marsikdo po »treznem«
premisleku. »Ali ne bom s tem hudobnežem dajal potuhe?« Slovenski pregovor
pravi: »Kdor hudim odpušča, dobrim škodi.« Jezus ne misli tako in to je tudi utemeljil s svojim zgledom odpuščanja na križu.
»Jezus ne brani državi, da se upira s kaznimi hudim, zločinskim nagonom hudobnih ljudi,« piše p. Albin Škrinjar. »Tudi ne
brani posamezniku, da se zavaruje zoper

človeško hudobijo in išče zadoščenja
za krivico pred sodiščem. Vsekakor
pa hoče Jezus gasiti v nas plamene
maščevalnih želja, ki nas spodjedajo, nam nič ne koristijo, nasprotnike pa še bolj podžigajo k hudobiji. Miroljubnost blaži prepir.

Masko na obraz, ne na srce

Človeku je zelo težko vedno
ostati v ravnovesju
in ohranjati svoj pravi obraz.
Daj si masko na obraz,
toda nikoli na srce.
Bodi za kak dan
klovn z zvončki in pihalom,
toda ne podaj se
v pijančevanje in skoke čez plot,
da ne boš po igri nesrečno
stal na ruševinah razbitega zakona
ali družinskega življenja.
Praznuj karnevale, bodi sproščen –
ne pa razpuščen.

Ljubi me
najbolj takrat,
ko to
najmanj zaslužim,
ker to takrat
najbolj potrebujem.

Slišali ste, da je bilo rečeno:
»Ljubi svojega bližnjega in
sovraži svojega sovražnika.«
Jaz pa vam pravim:
Ljubíte svoje sovražnike
in molíte za tiste,
ki vas preganjajo, da boste
otroci svojega Očeta,
ki je v nebesih. On namreč
daje svojemu soncu,
da vzhaja nad hudobnimi
in dobrimi, ter pošilja dež
pravičnim in krivičnim.
Če namreč ljubite tiste,
ki ljubijo vas,
kakšno plačilo vas čaka?
Mar tega ne delajo
tudi cestninarji? In če
pozdravljate le svoje brate,
kaj delate posebnega?
Mar tega ne delajo
tudi pogani? Bodite torej
popolni, kakor je
popoln vaš nebeški Oče.«
(Mt 5,43–48)

»Bodite torej popolni,
kakor je popoln vaš nebeški Oče.«
Mt 5,48

Popolnost ni v glavi,
ampak v srcu.
Popolnosti nisi dosegel,
če misliš,
da ti ni treba nič več dodati,
dosegel si jo tedaj,
ko ni treba nič več črtati.

Mt 6,1–6;16–18
POSTIMO SE,
DA PREČISTIMO SVOJO VERO
»Kadar pa se ti postiš,
si pomazili glavo in umij obraz, (Mt 6,17)«
nam govori današnja Božja beseda.
V srcu nosim neke skrite sanje. Upam, da bom
doživel, da se bodo uresničile.
Je prvi dan predvelikonočnega postnega časa,
pepelnična sreda. Kristjani se zbirajo v cerkvah.
Toda ne dajejo jim običajnega ščepca pepela na
glavo. Kristjani vzamejo parfume, lepotila, najboljša oblačila in se praznično
oblečejo.
In v vsem postnem času, namesto da se obnašajo tako kot tisti ljudje, ki ob
petkih jedo ribe, dvakrat dražje od mesa, postanejo tisti moški in ženske, ki
hodijo po cestah, prihajajo v službo in na druga običajna mesta karseda na
zunaj urejeni in čim lepši.
In vsem, ki sprašujejo »Zakaj pa ste tako lepi?«, odgovarjajo: »Prečiščujemo
svojo vero v Jezusa, da bo naše veselje popolno in da bo naše veselje lahko
postalo veselje vseh ljudi, ki so žalostni, ker so se prisiljeni postiti zaradi
revščine, nepravičnosti, človeške brezbrižnosti in nespoštovanja njihovega
dostojanstva Božjih otrok.«

Izlet skupnosti v

Klosterneuburg

16. maj 2020

Program:
- 7:30 odhod / Heiligestadt
- katoliška cerkev
- Avguštinski samostan
- evangeličanska cerkev
- kosilo / Gasthaus Rath Smetana
- samostanska vinska klet
- katoliška cerkev / Kahlenberg
- 17:30 prihod / Heiligenstadt
... dodatek po izbiri...
- Heuriger Zum Renner / Nussdorf

Prosim za čim prejšnjo prijavo.
Cene in podrobnejše informacije
bodo posredovane v najkrajšem
možnem času. Lepo vabljeni :)

Vse kar se moramo odločiti je,
kaj storiti s časom, ki nam je dan.

— J.R.R. TOLKIEN

Ljubite ... da boste postali
sinovi svojega Očeta, ki je v nebesih.
On namreč daje svojemu soncu,
da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi,
ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Mt 5,45
Bogu težko odpustimo, da ni kakor mi.
Če bi mi bili Bog, bi bili podli ljudje vedno v temi
in na polja tistih, ki jih imamo mi za krivične,
ne bi padla niti kaplja dežja.
Potresi bi porušili samo hiše nasilnežev.
Požari bi uničili samo domove izprijenih.
Samo ljudi, ki preklinjajo, bi doletele prometne nesreče.
Taki, ki jih imamo za dobre in poštene,
pa tudi tisti, ki vsaj hodijo v cerkev, ne bi potrebovali bolnišnic,
medtem ko bi se ateisti prebijali iz ene težave v drugo.
Toda če bi bil Bog takšen kot mi,
ne bi bilo več dobrih in slabih ljudi, ker bi bili vsi jetniki strahu.
Nad življenjem vseh ljudi, brez razlike, bi viselo moreče vprašanje:
»Če to, kar delam, ni dobro, kdove kakšna nesreča me bo doletela.«
Zahvaljujem se ti, Gospod, da nisi kakor mi.
Ker nam puščaš svobodo, da izbiramo dobro in zlo.
Ker daješ hudobnim možnost, da spremenijo življenje.
Ker nalagaš dobrim, da vsak dan znova izberejo pot dobrega.

Najboljši del
človekovega življenja
so njegova mala,
brezimena in pozabljena
dela dobrote in ljubezni.
— W. WORDSWORTH

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?

Učiteljica vpraša učenca koliko je visoka
šola? On ji odgovori dva metra. Učiteljica
vpraša zakaj ravno toliko? Učenec reče,
ker jo imam čez glavo.
“Videti ste zelo živčni” reče profesor
študentu na izpitu. “Vas je strah mojih
vprašanj?” “Ne, strah me je mojih odgovorov.”
“Kaj je katastrofa za uradnika?”
“Če nima naročilnic s katerimi bi lahko
naročil naročilnice.”

