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1. postna nedelja

oznanilo
Pravi prijatelji 

so včasih neprijetni.
(Louis Pasteur)

Jezus se je štirideset dni postil 
in je bil skušan                    (Mt 4,1-11)
Tisti čas je Duh odvêdel Jezusa v puščavo, 
da bi ga hudič skušal. Ko se je postil štiride-
set dni in štirideset noči, je postal napósled 
lačen. In pristopil je skušnjavec in mu rekel: 
»Če si Božji Sin, reci, naj ti kamni pos-
tanejo kruh.« On pa je odgovóril: »Pisano 
je: ›Človek ne živi samo od kruha, ampak 
od vsake besede, ki 
prihaja iz Božjih 
ust.‹« Tedaj ga je 
hudič vzel s seboj 
v sveto mesto in ga 
postavil vrh templja 
ter mu rekel: »Če 
si Božji Sin, se vrzi 
dol, kajti pisano je: ›Svojim angelom bo zate 
zapovedoval‹ in: ›Na rokah te bodo nosili, 
da z nogo ne zadeneš ob kamen.‹« Jezus mu 
je odgovóril: »Pisano je tudi: ›Ne preizkušaj 
Gospoda, svojega Boga!‹« Spet ga je hudič 
vzel s seboj na zelo visoko goro. Pokazal mu 
je vsa kraljestva sveta in njihovo slavo ter mu 
rekel: »Vse to ti bom dal, če padeš predme in 
me moliš.« Tedaj mu je Jezus rekel: »Pobêri 
se, satan, kajti pisano je: ›Gospoda, svojega 
Boga, môli in njemu samemu služi!‹« Tedaj 
ga je hudič pústil, in glej, angeli so pristopíli 
in mu stregli.



Izlet skupnosti v
   Klosterneuburg

 sobota, 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. 
Cena stroškov izleta: 45EUR.
V ceno vključeno: znižani avtobusni 
prevoz, enourni vodeni ogled samos-
tana, kosilo(juha, glavna jed, sladica), 
vodeni ogled vinske kleti in degustacija 
vina.

Jezus mu je odgovóril: 
»Pisano je tudi: 

›Ne preizkušaj Gospoda, 
svojega Boga!‹« 

Spet ga je hudič vzel s seboj 
na zelo visoko goro. 

Pokazal mu je 
vsa kraljestva sveta in 

njihovo slavo ter mu rekel: 
»Vse to ti bom dal, 
če padeš predme 

in me moliš.« 
Tedaj mu je Jezus rekel: 

»Pobêri se, satan, 
kajti pisano je: ›Gospoda, 

svojega Boga, môli in 
njemu samemu služi!‹« 
Tedaj ga je hudič pústil, 

in glej, angeli so pristopíli 
in mu stregli. (Mt 4,7–11)

»Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili!«
Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti
v svojem obilnem usmiljenju izbriši moje pregrehe!
Popolnoma me operi moje krivde,
mojega greha me očisti!
   Zakaj svoje pregrehe priznavam,
   moj greh mi je žívo v spominu.
   Grešil sem zoper tebe samega,
   kar je zlo v tvojih očeh, sem storil.
Čisto srce, o Bog, mi ustvari,
duha stanovitnosti v meni obnôvi.
Ne zavrzi me izpred svojega obličja,
svojega Svetega Duha mi ne odvzemi.
   Vrni mi veselje nad svojim odrešenjem,
   duha velikodušnosti v meni utrdi.
   Gospod, odpri moje ustnice,
   da bom oznanjal tvojo hvalo.

Prva skušnjava se izraža kot težnja, da 
bi vse uporabili zase, da bi vse zaužili. 
Jezus skušnjavca spomni na izrek 
iz Svetega pisma, da človek živi od 
vsake besede, »ki prihaja iz Božjih 
ust« (Mt 4,4). Človekova resnična 
lakota je duhovna. Živimo lahko iz 
besed, ki jih govori Bog. 
- Druga skušnjava je zaznamovana s 
polaščanjem Boga. Jezus ni podlegel 
tej skušnjavi. Nasprotoval je z dru-
gimi svetopisemskimi besedami: »Ne 
preizkušaj Gospoda, svojega Boga.« 
(Mt 4,7)
- Tretja skušnjava je skušnjava moči. 
Hudič pokaže Jezusu kraljestva tega 
sveta. Jezus bi lahko postal gospodar 
vsega sveta, če bi padel pred hudiča 
in ga molil. Ta skušnjava je v mnogih 
pravljicah in zgodbah opisana kot 
pogodba s hudičem. Človek pridobi 
na moči, potem ko se zapiše hudiču. 
Toda takšna odločitev ima tudi svojo 
ceno. Človek izgubi svojo svobodo in 
pogosto tudi ljubezen. 
Evangelist Matej želi Jezusa opisati 
kot tistega, ki se odpove vsej moči 
tega sveta, se nenasilno odziva na 
nasilje ljudi in prav na ta način v 
zaupanju nebeškemu Očetu ohranja 
svoje sinovstvo.

Ti si moj Bog: usmili se me.
Gospod, neprenehoma te kličem!
Razveseli svojega služabnika,
ker k tebi dviga svojo dušo, Gospod!

Ostani pri nas, Gospod Jezus, 
ker se večeri. 
Spremljaj nas na poti, 
daj, da bo naše srce gorelo, 
in prebujaj naše upanje. 
Daj, da te bomo 
skupaj z našimi brati in sestrami 
spoznali v Svetem pismu 
in pri lomljenju kruha. 
Ki z Bogom Očetom 
v edinosti Svetega Duha 
živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.



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?

Bratje in sestre, kakor je po enem človeku 
prišel na svet greh in po grehu smrt, 
tako je smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili. 
prim. Rim 5,12
Kako je lahko po grehu in vseh njegovih posledicah prišla in prihaja smrt na 
svet? Tega nikoli ne bomo popolnoma razumeli. Toda razmislek v zemeljskih 
okvirih nam lahko pomaga. 
Predstavljajmo si, 
... bi vsi upoštevali higienske, varnostne 
in okoljevarstvene predpise.
... da nihče ne bi prodajal ali uporabljal 
orožja in drog.
... da se nihče ne bi ukvarjal z mafijskimi 
in drugimi nezakonitimi posli ter s pros-
titucijo.
... da bi vsi živeli čisto in varno spolnost. 
... da bi vsi pred poroko opravili zdravniške preglede in laboratorijske analize.
... da bi vsi, z zdravniki na čelu, opravljali svoj poklic strokovno in zavzeto.
Skratka, zamišljajmo si, da ne bi bilo nikogar, ki bi bil pretkan, nasilen, brez-
vesten, izkoriščevalski, podkupljiv, ki bi se izmikal obveznostim ...
Če bi se to zgodilo, ne bi izginile bolezni in smrt, bili pa bi blizu Božjemu 
načrtu: življenje v sreči tu na zemlji, nato prijeten spanec in potem raj. 
Lepe sanje ...  Seveda!  Toda pozor! Manj grehov pomeni manj bolezni, 
nesreč in smrti. To pa ni majhna odgovornost.

“Kateri je najtežji dan v življenju 
uradnika?” “Prvi pomladanski dan, 
ker mora preklopiti iz zimskega span-
ja na pomladansko utrujenost.”

“Trije so v pisarni in eden dela? Kaj je 
to?” “Dva uradnika in en ventilator.”

Ne jem več rdečega mesa!
Visok pritisk? Ne, nizka plača!

Materam je dano, 
da v otrokovem pogledu 
uganejo nemo prošnjo, 

odkrijejo tisto, 
kar gre mimo drugih neopaženo.

 (Leon-Joseph Suenens)


