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32. nedelja
med letom

oznanilo
Gospod je moja luč 

in moja rešitev,
koga bi se  bal?

Gospod je varuh 
mojega življenja,

pred kom bi  trepetal?
(Ps 27,1)

Lk 20,27–38 
ČIGAVI BOMO? 
Evangelij nam predstavlja Jezusa, ob-
kroženega s saduceji, ki so zanika-
li vstajenje. Vendar so ravno glede te 
teme postavili Jezusu vprašanje, da bi 
ga spravili v zadrego in osmešili vero 
v vstajenje mrtvih. Pri tem so izhajali 
iz namišljenega 
primera: Neka 
žena je imela 
sedem mož, ki 
so umrli drug za 
drugim; vprašali 
so Jezusa: ‘Čiga-
va bo torej ta 
žena, ko bo umrla?’ Jezus, ki je vedno 
krotak in potrpežljiv, najprej odgov-
ori, da za življenje po smrti ne veljajo 
ista merila kot za to zemeljsko. Več-
no življenje je drugačno življenje v 
drugačni razsežnosti, kjer med dru-
gim ne bo več poroke, ki je vezana 
na naše bivanje na tem svetu. Vstali, 



pravi Jezus, bodo kot ange-
li in bodo živeli v drugačnem 
stanju, ki ga sedaj še ne more-
mo okušati ali si ga predstavl-
jati. Tako je Jezus to razložil.
Za tem pa gre Jezus, če lahko 
tako rečemo, v protinapad. S 
tako preprostostjo in izvirnostjo 
navaja Sveto pismo, da resnič-
no z občudovanjem gledamo na 
našega Učitelja. Potrditev vsta-
jenja je Jezus našel v prizoru, ko 
je Mojzes pred gorečim grmom 
in se Bog razodene kot Bog 
Abrahamov, Izakov in Jakobov.  
Jezus pravi: ‘Bog pa ni Bog mrt-
vih, ampak živih, kajti njemu 
vsi živijo.’ In tista odločilna in 
temeljna vez je zaveza z Jezu-
som. V Jezusu nam Bog po-
darja večno življenje. Življen-
je, ki nam ga Bog pripravlja, 
ni preprosto odprava tega se-
danjega, je življenje, ki pre-
sega našo predstavo, saj nas 
Bog nenehno preseneča s svo-
jo ljubeznijo in usmiljenjem.
Ne projicirajmo tega življenja v 
večnost, v drugo življenje, ki nas 
čaka, ampak naj večnost osvetl-
juje in daje upanje zemeljskemu 
življenju vsakega od nas.    

Jezus jim je rekel: 
»Sinovi tega veka 
se ženijo in možijo, 
tisti pa, ki so vredni, 
da dosežejo oni vek 
in vstajenje od mrtvih, 
se ne bodo ne ženili ne možile. 
Tudi umreti ne bodo več mogli; 
saj so enaki angelom 
in so Božji sinovi, 
ker so sinovi vstajenja.« Lk 20,34–36

HVALA ZA VSE
Gospod, zahvaljujem se ti 
za vse svoje življenje,
za luči in sence, za veselje in žalost, 
saj potrebujem vse.
   Zahvaljujem se za sonce, 
   prav tako tudi za dež: 
   sonce me lepo ogreje, 
   dež me prijetno osveži.
Zahvaljujem se za pohvalo, 
enako pa tudi za grajo: 
pohvala me spodbudi, okrepi, 
graja pa me modro pouči.
   Zahvaljujem se za zdravje, 
   pa tudi za kakšno bolezen: 
   zdravje mi omogoča, da delam, 
   v bolezni pa čutim svojo nemoč.
Zahvaljujem se za občestvo, 
toda tudi za tiho samoto:
občestvo mi podarja ljudi,
v samoti pa si z menoj Ti.



OZNANILA
 V petek, 28. oktobra 2022, 
 je v 81 letu starosti, umrla Marjeta Engel 
 (mama Anice Hren in Marije Ruzmanović).

 SVETA MAŠA:
 - 10. november 2022, ob 9.00
 - Herz Jesu Kirche
  1050 Wien, Einsiedlergasse 9-11

POGREB:
- 10. november 2022, ob 11.00
- pokopališče Hernals / - 1170 Wien, Leopold Kunschak Platz 7

- - -
RECITAL »Samo Gregorčič«
- 06. november 2022, ob 18.00
- 1010 Hanuschg. 3/dv.4/1
- predstavljata: Janko Krištof, 
župnik v Bilčovsu 
in Andrej Feinig
- prireja: Slovenski inštitut na Dunaju

- - - 
Zahvalna nedelja  
- 13. november 2022. Prosim, da 
vsak po svojih močeh prinesete 
prehranske artikle, ki jih bomo 
postavili pred oltar in po sveti maši 
odpeljali v samostan redovnih 
sester,  ki vsak dan pripravljajo 
obroke in hrane za brezdomce.

Vedite, Gospod je Bog: on nas je naredil in mi smo njegovi, 
njegovo ljudstvo in ovce njegove paše.     (Ps 100,3)



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?

BOG NAREDI VSE NOVO IN ŽIVO
»Kakšna so nebesa?« je vprašala Mojca.
»Ne vem,« je odgovoril dedek. »A 
predstavljaj si, da si nov piščanček v 
jajčni lupini. Svet, ki ga vidiš, je precej 
temen. Potem pa se nekega dne izvališ 
na naš veliki svet in vse je svetlo, sijoče 
in drugačno.«

Mojca je zaprla oči. Poskušala si je predstavljati, da je nov 
piščanček, ki se izleže na dedkovem velikem sončnem vrtu. Ko je 
odprla oči – je sonce bleščalo in vrt je bil čudovit!
»V nebesih bomo tudi mi drugačni,« je rekel dedek.
»Ampak ti me boš poznala in jaz bom poznal tebe. In imeli 
bomo nova telesa, ki nas ne bodo bolela, ne bodo škripala ali 
preminila. Ne bomo se utrudili, postarali ali zboleli. Pomisli na 
gosenico. Nekega dne se spremeni v rjavo bubo brez leska, potem 
pa …« »Potem pa je čudovit metulj!« je rekla Mojca.
Poletela je okrog vrta, kot bi imela metuljeva krila. Bila je vesela, 
da lahko Bog vse naredi novo in živo. On naredi, da se piščančki 
izvalijo iz jajčne lupine in da se bube spremenijo v metulje. On 
naredi, da prašna semena zrasejo v rdeči mak in češnjeva dreve-
sa zrasejo iz majhnih rjavih češnjevih koščic.

Novemu zastopniku je uspelo 
zbrati veliko naročil. Direktor 
ga pokliče k sebi: »Zaupajte mi, 
kako vam je to uspelo?« »Ah, ni 
vredno besed,« »Ko gospa odpre 
vrata, ji rečem: „Rad bi vam 
predstavil najnovejši izdelek, 
ampak je vaša soseda rekla, da si 
tega ne morete privoščiti ...“«

Čudež ni hoja po vodi.
Čudež je hoditi po zeleni zemlji,

bivati globoko v sedanjem trenutku
in se počutiti resnično živ.

Thich Nhat Hanh


