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12. nedelja
med letom

oznanilo
Njegova 

božanska moč 
nam je podarila vse, 

kar je potrebno 
za življenje 

in pravo pobožnost.
2 Pt 1,3

Lk 9,18–24 
KDOR GA ŽELI SPOZNATI, 
MORA ZA NJIM
Zanimivo, s čim Jezus povezuje 
vprašanje: Kaj ljudje pravijo, kdo sem? 
Petrov odgovor, da je Božji maziljenec, 
pojasni z razlago, da bo Sin človekov 
zavržen in umorjen. Torej je z odgov-

orom, kdo je on, najtesneje povezano 
njegovo trpljenje. Še več. Kdor ga bo 
hotel spoznati, bo moral po isti poti 
za njim, zato pravi: »Če hoče kdo iti 
za menoj, naj se odpove sebi in vzame 
vsak dan svoj križ ter hodi za menoj.« 
Križ je najpomembnejše znamen-
je Božjega sina, pa tudi vseh njegov-
ih učencev. Nam je to res tako jasno? 



Zdi se, da smo Jezusovo trpljen-
je ločili od njegovega življenja. 
Kot da je trpljenje nek dodatek 
k njegovemu sicer uspešnemu 
oznanjevanju. Pa ni! Križ se za 
Jezusa ni začel na veliki četrtek, 
ampak z njegovim rojstvom!
Občutek imam, da je današn-
ji odlomek šibka točka našega 
oznanjevanja. Ne ‘paše’ nam, da 
sta hoja za Jezusom ter življenje v 
resnici in ljubezni tesno poveza-
na s trpljenjem. Zato smo križ 
pribili na stene in ga razumemo 
kot neposrečen konec Jezuso-
vega življenja. V naših glavah 
in v našem oznanjevanju bomo 
morali to spremeniti. Nenazad-
nje je vse pošteno človekovo 
življenje povezano s križem. Za-
kaj tega ne bi mogli razumeti in 
sprejeti? Otrok bi čokolade raje 
ne delil z drugimi, pa če hoče 
biti resnično človek, se mora 
tega naučiti. Vsi bi pogosto raje 
počivali kot pomagali, pa je spet 
potrebno naložiti križ odpove-
di. Radi bi, da bi se kaj naredilo 

samo, a moramo pljuniti v roke 
in spet smo pri križu. Beg pred 
križem se vsepovsod odraža kot 
lenoba in lagodje. To ni življen-
je resničnega kristjana! In prav 
tega je danes vsepovsod polno. 
Ko pa govorimo o zavzetem vz-
trajanju v resnici in ljubezni, 
bomo doživljali nasprotovanje 
in preganjanje. Dejstvo je, da bo 
tisti, ki hoče iti za Jezusom, tr-
pel enako nasprotovanje kot on. 
Kljub temu da pomeni biti Je-
zusov učenec izgubiti življenje, 
pomeni tudi življenje najti: Če 
bomo hodili za njim, bomo v sebi 
našli mir. Po: E. Mozetič

Ko je Jezus nekoč 
na samem molil, 
so bili z njim učenci; 
in vprašal jih je:
 »Kaj pravijo ljudje, kdo sem?« 
Odgovorili so: »Janez Krstnik, 
drugi: Elija, spet drugi pa, 
da je vstal eden 
od starodavnih prerokov.« 
Nato jim je rekel: 
»Kaj pa vi pravite, kdo sem?« 
Peter je odgovóril: 
»Božji Maziljenec.« Lk 9,18–20



1. Župnijsko žegnanje / Srce Jezusovo 
- 26. junij 2022 / ob 9.30
- po sveti maši druženje v bifeju ali na dvorišču (glede na vreme...)
- prosimo za čim prejšnjo prijavo (najkasneje do petka, 24. junija
- letos prispevka za hrano in pijačo ni / prostovoljni prispevki 
“seveda možni”

2. Izlet v Slovenijo
- 03. in 04. september 2022
- Maribor (frančiškanska cerkev, mestno jedro, kosilo na Lentu, 
evangeličanska cerkev, vožnja s Pohorsko vzpenjačo)
Slovenska Bistrica (Hotel Leonardo, cerkev Sv. Jožefa / Sv. Marjete 
/ Sv. Jerneja, dekustacija v vinski 
kleti v Ritoznoju, grad Slovenska 
Bistrica ...) 
- prispevek na osebo 
130 do 150 EUR (prevoz, hotel, 
vstopnine, nekaj obrokov... VSE 
ODVISNO od števila prijav / 
predvsem prevoz)
- prosimo za čim prejšnjo prijavo

OZNANILA



SVETE MAŠE / junij - avgust 2022

JUNIJ
19. junij 2022 / NEDELJA / 9.30 sveta maša / slovensko

26. junij 2022 / NEDELJA / 9.30 sveta maša / slovensko
Praznik Srca Jezusovega (župnijsko žegnanje in kosilo na vrtu)

JULIJ
03. julij 2022 / NEDELJA / - - ni svete maše
(slovesnost 100 letnice kapele v rojstnem kraju Lipovci)

10. julij 2022 / NEDELJA / 9.30 sveta maša / slovensko

17. julij 2022 / NEDELJA / 9.30 sveta maša / slovensko

24. julij 2022 / NEDELJA / 9.30 sveta maša / slovensko

31. julij 2022 / NEDELJA / - - ni svete maše
(nadomeščanje g. dekana v cerkvi Auferstehung Christi

AVGUST
07. avgust 2022 / NEDELJA / - - ni svete maše
(nadomeščanje g. dekana v cerkvi Auferstehung Christi

14. avgust 2022 / NEDELJA / 9.30 sveta maša / slovensko

15. avgust 2022 / PONEDELJEK / 9.30 sveta maša / slovensko
Marijino vnebovzetje

21. avgust 2022 / NEDELJA / 9.30 sveta maša / slovensko

28. avgust 2022 / NEDELJA / 9.30 sveta maša / slovensko



MESIJA, BOŽJI IZVOLJENEC, 
BOŽJI MAZILJENEC
Peter je odgovóril: 
»Božji Maziljenec.« (prim. Lk 9,20)
Mesija je hebrejska beseda za »tiste-
ga, ki je maziljen«, in pomeni isto 
kot grška beseda »Kristus.« V stari 
zavezi so kralje ob izvolitvi mazilili 
z oljem. Maziljenje je bilo pridržano za osebe, ki jih je Bog izbral 
za določeno službo. Do Jezusovega časa se je izraz Mesija tako že 
ustalil kot naslov za prihajajočega kralja. 
Zunaj Palestine, med nejudovskimi kristjani, ki niso nikoli priča-
kovali takega voditelja, je ime »Kristus« začelo izgubljati svoj 
posebni pomen. Vse bolj se je uporabljalo tako, kot ga uporablja-
mo danes, kot del Jezusovega osebnega imena. Podobno so kmalu 
vernike začeli imenovati »kristjani« ali Kristusovi učenci. To so 
tisti, ki ne ostajajo le pri razglabljanju, kdo je Jezus Kristus, temveč 
se tudi zgledujejo po nauku in ravnanju svojega Učitelja. 

Kdor ne ljubi, 
ostaja v smrti. 

Kdor sovraži svojega brata, 
je ubijalec. 
Vi pa veste, 

da noben ubijalec 
nima večnega življenja, 

ki bi ostalo v njem.
(1 Jn 3,14–15)

Kako žalostno in kratko je 
človeško življenje. Večji del 
žalosti v življenju si človek 
povzroči sam. - Eni se brigajo le 
za častna mesta in časti. - Drugi 
le za bogastva in užitke. - Tretji 
se brigajo celo za svoj grob in ne 
pomislijo, da ima mati zemlja 
prostora za vse. Tisti, ki smo 
Marijini, se lahko od nje učimo 
tri stvari: trdne vere, neomajne-
ga zaupanja v Božjo besedo in 
žalosti nad grehom. Edina boja-
zen je izgubiti Boga z grehom. 
         bl. Anton Martin Slomšek



Slovenski 
pastoralni center / SPC
Einsiedlergasse 9-11, 1050 Wien 
Telefon: 0664 217 37 38 (Matija)
Skype: tratnjek.matija 
elektronska pošta: info@spc-dunaj.net
internetna stran: www.spc-dunaj.net
Odgovarja: Matija Tratnjek

Ste se danes 
že nasmejali?

BODI MOJ ŠČIT
Danes vstajam opogumljen in okrepljen.
V veri v troedinega Boga.
Danes se izročam mogočnemu Božjemu vodstvu,
budnemu Božjemu očesu, poslušajočemu Božjemu ušesu,
varujočim Božjim rokam, priprošnjiški Božji besedi, 
vodeči Božji modrosti, odprtim Božjim potem,
varujočemu Božjemu ščitu.
Kristus, bodi z menoj,  
Kristus, bodi pred menoj,
Kristus, bodi v meni,
Kristus, bodi pod menoj,
Kristus, bodi nad menoj, 
Kristus, bodi na moji desnici,
Kristus, bodi na moji levici. 
Kristus je moč, Kristus je mir! 
Kristus, bodi tam, kjer ležim,
Kristus, bodi tam, kjer stojim,
Kristus, bodi tam, kjer sedim,
Kristus v globini, Kristus v višini, Kristus v širini. Amen. 

Zakaj pod nebom ljudem 
ni dano 

nobeno drugo ime, 
po katerem 

naj bi se mi rešili.
(Apd 4,12)

Gorenjec se v kemični čistilnici 
razburja: »Račun je previsok! 
Saj sem k vam prinesel le eno 
obleko!« »Res je, toda v žepih 
suknjiča smo našli še dve majici, 
dve srajci in pulover!«

V šoli: »Rudi, povej en stavek!«
»Moj oče je lovec.«
»Dobro, sedaj pa stavek razširi.«
»Ne morem, ker nič ne ulovi.«


