
Da prav moliš, 
je odvisno od tega, 

kako živiš. 
Da prav živiš, 

je odvisno od tega, 
kako moliš. 

Nesmiselno je 
zjutraj moliti, 

potem pa dan preživeti
 kot kašen divjak.

(Alexis Carrel)

leto X /2010-19
27. januar 2019

03

3. nedelja med letom

oznanilo
Nezavedno hrepenim po Besedi. Po Bese-
di, ki ne stoji le na začetku svarjenja, temveč 
tudi na mojem začetku. Tudi moje spočetje 
se je najprej spočelo na besedni ravni: »Rad 
te imam,« je rekel moj oče moji mami, tako 
vsaj pravita in nobenega pravega razloga ni-
mam, da jima ne bi verjel. In tudi v začetku 
mojega naroda stoji Beseda: zapisana, tiskana 
Beseda, ki nas je kot narod ustvarila, konsti-
tuirala, nas potisnila v vidno polje zgodovine. 
In ta zapisana Bese-
da je bila, o čudo, 
duhovna, pobož-
na, če hočete. Oče 
naroda, kot Trubar-
ja zaradi njegovih 
zaslug in del imenu-
jemo, ni bil neki 
nesrečen, trpeč pesnik, ampak duhovnik, 
res reformator, a vendarle duhovnik, 
vernik, Božji služabnik, služabnik Besede.
In ko v skrbi za svoje telo vse bolj pazimo, 
s čim se hranimo, se zdi, da vse manj pazi-
mo, s čim hranimo svojega duha. Zmeraj bolj 
pozabljamo in tajimo, kaj je stalo in še stoji 
v našem začetku, kot da nam konec ni vse 
bliže. S pisano, tiskano besedo si polnim srce, 
in saj veste: česar je polno srce … O, Beseda!
 Po: Gregor Čušin, Na tretji strani



Izlet po Prekmurju

- datum: 11. in 12. maj 2019
- cena: 110EUR
- okvirni program:

 Moravske Toplice - Evangeličanska cerkev
   

   

               Bogojina - Cerkev Gospodovega vnebohoda

   Prosenjakovci 
- Gostilna »K Ro-
tundi« (kosilo) in 
cerkvica “Rotunda”

   Dobrovnik - Ocean Orchids / orhideje
   

                   
                         Filovci - Muzej lončarstva 

Lendava - Stolp Vinarium 

      Terme Lendava (nočitev z zajtrkom) 

Lendava - 
cerkev 
Sv. Kata-
rine, trg, 
kulturni 
dom / krožna vožnja po mestu

Odranci - cerkev sv. Trojice 
(nedeljska sv. maša)

Ižakovci - brod in mlin na Muri

                Beltinci - Gostilna Tonček (kosilo) 

Lipovci - Doužnjek pletenje iz slame



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?

Gospod, 
današnja zahvala bi morala biti 
nekaj posebnega. 
Preko številnih piscev 
si nam podaril svojo besedo,
podaril si nam zakon ljubezni 
in večnega življenja. 
Podaril si nam svojega Sina, 
ki nas je naučil brati tvoje Pismo, 
podaril si nam Svetega Duha, ki nas s svojimi darovi uči brati in živeti 
Gospod: »Hvala ti.«

Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal. 
V soboto je po svoji navadi šel v shodnico. Vstal je, 
da bi bral, in podali so mu zvitek preroka Izaija. 
Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano: 
»Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, 
da prinesem blagovest ubogim. 
Poslal me je, naj oznanim jetnikom prostost 
in slepim, da spregledajo, da zatirane pustim na svobodo,

da oznanim leto Gospodove milosti.«
Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sédel. 
Oči vseh v shodnici so bile uprte vanj. 
In začel jim je govoriti: »Danes se je to Pismo izpolnilo 
tako, kakor ste slišali.«   (Lk 4,14–21)

V mladosti se zgledujemo 
po odraslih, da bi postali modri. 
V zrelih letih pa se zgledujemo 

po otrocih, da bi bili srečni.
(Peter Rosegger)

Sodnik: »Obtoženi, prej ste rekli, 
da vas je obšel strah, ko ste ukradli 
denarnico?« »Da, zbal sem se, da bi 
utegnila biti prazna!«

Trgovina z živalmi / Kupec vpraša 
trgovca, če je pes, ki ga želi kupiti, 
tudi zvest. Trgovec: »Pa še kako! Že 
petkrat sem ga prodaj, pa je še zmeraj 
prišel nazaj!«


