08

oznanilo

»Pridite k meni vsi,
ki ste utrujeni
in obteženi,
in jaz vam bom
dal počitek.«
(Mt 11,28)

12. nedelja med letom

leto XI / 2010-20
21. junij 2020

IZ SRCA

V današnjem evangeliju kar trikrat slišimo:
»Ne bojte se!« Najprej Jezus pravi: »Ne bojte
se ljudi!« Ljudje sodimo po videzu, Bog sodi
po namenih našega srca. Prišel bo dan, ko se
bodo razkrili nameni vseh src javno, vpričo
vsega človeštva, in takrat se bo videla prava
vrednost človeka. Če se v življenju ravnam po
načelu Bog me vidi, zlepa ne bom neiskren,
dvoličen. Če imam pred očmi dejstvo: Bog
me vidi in
pozna do
najglobljega kotička
srca, bom
iskren in
se ne bom
pretvarjal
pred ljudmi. Tudi se ne bom pretirano »grizel« zaradi takšne ali drugačne sodbe ljudi.
Če me hvalijo, sam najbolje vem, koliko sem
vreden. Vem, da bi lahko bil boljši, če bi koristno uporabil vse Božje darove, zato me
nobena hvala ne bo prevzela. Če me upravičeno grajajo, si bom grajo vzel k srcu in se
bo poboljšal. Če pa graja ni upravičena, me
ne bo potrla, zavedajoč se, da je pomembno edino to, kaj o meni sodi Bog. Trudil se

bom biti čim boljši v njegovih očeh.
In če bom dober v Božjih očeh, tudi
v očeh ljudi ne bom mogel biti slab.
Potem smo slišali Jezusove besede: »Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti.«
Vsa zgodovina krščanstva je hkrati
zgodovina mučencev – doslednih
Jezusovih učencev, ki so radi žrtvovali svoje življenje, da so ohranili nedotaknjeno zvestobo svojemu Gospodu. Vsaka bolečina, ki jo sprejmemo
iz ljubezni do Boga in se uresničuje v
medsebojni človeški ljubezni, se spremeni v biser. Poveličana bo ljubezen
mater, ljubezen trpečih, bolnikov,
ostarelih, zapostavljenih in preganjanih, tistih, ki jih svet – in ponavadi
mi z njim – zaničuje, gleda postrani. Dan, ko bo Bog sodil svet, nam
pripravlja velikanska presenečenja.
Od nas je odvisno, ali bodo ta presenečenja za nas ugodna ali neprijetna. Pomembno je vedeti: Bog stalno bedi nad nami. Če skrbi za ptice,
kot so vrabci, ki niso ne posebno lepi
in niti kakšni prijetni pevci, bo menda skrbel za nas, ki nam je zaupal
tako dragocene darove: svobodno
voljo, razum, posvečujočo milost.
Predvsem naj se ne bojimo priznati njega pred ljudmi. Naj se ne bojimo pokazati, da smo njegovi učenci. Vendar Jezus ne misli toliko na
slovesne izjave in priseganja, da
smo verni, misli predvsem, da ga
ne zatajimo s svojim življenjem.
Po: S. Čuk, Misli srca

Kar vam pravim v temi,
povejte pri belem dnevu;
in kar slišite na uho,
oznanite na strehah.
Vsakega torej,
ki me bo priznal pred ljudmi,
bom tudi jaz priznal pred
svojim Očetom, ki je v nebesih.
Kdor pa me bo zatájil pred ljudmi,
ga bom tudi jaz zatájil pred
svojim Očetom, ki je v nebesih.
(Mt 10,27; 32–33)

Iz svetega evangelija po Mateju
(Mt 11,25-30)
Tisti čas je Jezus spregovóril in rekel:
»Slavim te, Oče, Gospod neba in
zemlje, ker si to prikril modrim in
razumnim, razodel pa malim. Da,
Oče, kajti tako ti je bilo všeč. Vse mi
je izročil moj Oče in nihče ne pozna
Sina, razen Očeta, in nihče ne pozna
Očeta, razen Sina in tistega, komur
hoče Sin razodeti.
Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in
obteženi, in jaz vam bom dal počitek.
Vzemite nase moj jarem in učite se
od mene, ker sem krotak in v srcu
ponižen, in našli boste počitek svojim
dušam; kajti moj jarem je prijeten in
moje breme je lahko.«

OZNANILA
Svete maše / JULIJ in AVGUST
05. julij 2020 / NEDELJA
9.30 sveta maša / slovensko
O, Srce Božje, slišim tvoj glas,
iz hiše svete k sebi vabiš nas.
Glej, Srce sveto za nas krvavi,
ogenj v njem plameni.
Slava tebi, o Rešitelj moj,
križ nositi hočem za teboj.
Jezus premili, bodi pri nas
zdaj in poslednji čas.
Tebi živeti srčno želim,
zate, o Jezus, vdano naj trpim.
Srce presveto, umiri me ti,
v boju mi daj moči.

Vzemite nase moj jarem,
govorí Gospod,
in učite se od mene,
ker sem krotak
in v srcu ponižen. Aleluja.
Prave stvari se vedno začnejo v srcu,
šele potem pridejo v glavo, ki spravi
naše telo v pogon. Tako je z vero,
rodi se v naši srcih, če ne bi bilo tako,
bi danes praznovali praznik Božje
pameti. Tudi prava molitev se vedno
začne v srcu, skrita, brez besed. Neustrašno vre v nas, da bi se prebila do
ustnic in celemu svetu povedala, da
nas ima Bog rad. Naj prihaja molitev
vedno iz naših src!

12. julij 2020 / NEDELJA
9.30 sveta maša / slovensko
19. julij 2020 / NEDELJA
- - ni svete maše
26. julij 2020 / NEDELJA
- - ni svete maše

-----

02. avgust 2020 / NEDELJA
- - ni svete maše
09. avgust 2020 / NEDELJA
9.30 sveta maša / slovensko
15. avgust 2020 / SOBOTA
Marijino vnebovzetje
9.30 sveta maša / slovensko
16. avgust 2020 / NEDELJA
9.30 sveta maša / slovensko
23. avgust 2020 / NEDELJA
9.30 sveta maša / slovensko
30. avgust 2020 / NEDELJA
9.30 sveta maša / slovensko

Gospodova dobrota
traja vekomaj.

OČE SKRBI ZA NAS
Neki deček je potoval sam v vagonu.
Ko je vlak speljal z ene od postaj,
je starejšemu moškemu, ki je sedel ob njem,
uspelo začeti pogovor z dečkom.
»Ali potuješ kar sam?«
»Da, gospod.«
»Kako daleč pa se pelješ?«
»Do končne postaje.«
»Ali te ni strah, ko pa si sam odpravil na tako dolgo pot?«
»Ne, sploh ni me strah.«
»Kako pa to?« »Zato, ker je moj oče strojevodja.«
Kadar rečemo komu »Bodi pogumen«,
mu hkrati rečemo »Nisi sam!« (Phil Bosmans)
Prva usluga,
ki smo jo dolžni bližnjemu, je,
da ga poslušamo.
Kdor ne zna poslušati brata,
prav kmalu ne bo znal več
poslušati Boga.
Tudi pred Bogom
bo vedno govoril on.
(Dietrich Bonhöffer)
Dajmo Bogu
več prostora v sebi,
pa ga bomo jasneje videli
tudi v drugih.
(Vladimir Solovjov)

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?
Stara gospa pride v trgovino z računalniki. Prodajalcu reče: »Ta računalnik ima pa veliko gumbov.«
»Da, spoštovana gospa, z zadrgami bi
izgledal precej neumno.«
Pusti moški avto na parkirišču in
nanj nalepi listek: »Ne vlamljaj, nimam avtoradia!« Ko pride nazaj, avta
nikjer, na tleh pa najde listek, na njem
pa dopisano: »Ne sekiraj se, ga bomo
že montirali!«
Mama naroči sinku: »Lepo si umij
roke, danes boš oblekel novo srajco!«
Sinka zanima: »Ali se moram umiti
za dolge ali za kratke rokave?«
Starejša sestra se važi: »Bila sem v
lepotnem salonu!« Mlajši brat jo
zbode: »Ali nisi prišla na vrsto?«

