10

oznanilo

Vse, kar se
moramo odločiti je,
kaj storit s časom,
ki nam je dan.
J. R. R. Tolkien
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Jn 14,15–16.23–26
POGUMNI V MOČI SVETEGA DUHA
Po desetih dneh pričakovanja in molitve je
Jezus izpolnil svojo obljubo. Zgodilo se je
nenadoma, nepričakovano, na presenetljiv
način. To je povsem v skladu z delovanjem
Božjega Duha, ki »veje, kjer hoče, in nihče ne
ve, od kod prihaja in kam gre« (prim. Jn 3,8).
Apostoli so doživeli prihod Sv. Duha kakor vi-

har, ki se nenadoma utrga z gore, kakor ogenj,
ki nekje vzplapola iz neznanega vzroka. Kakor
da bi se odprle vse zapornice neba, je vdrl Božji Duh na svet. V trenutku je Sveti Duh boječe
apostole, ki so se bali za svoje življenje in so
se skrivali pred javnostjo, naredil za močne,
junaške pričevalce za križanega in od mrtvih
vstalega Kristusa. To, kar jim je bilo prej v Jezusovem govorjenju in ravnanju nerazumljivo,
jim je zdaj nenadoma postalo kristalno jasno.
Apostoli so bili tako prevzeti z vsemi temi

Ako me ljubite,
ohraníte moje zapovedi.
In jaz bom prosil Očeta
in vam bo dal
drugega Tolažnika,
da ostane pri vas vekomaj.
Tolažnik Sveti Duh pa,
ki ga bo Oče poslal
spoznanji in doživetji, da sami sebe v mojem imenu, vas bo
niso več prepoznali. Zdelo se je, kakor učil vsega in spomnil vsega,
da bi bili pijani; kakor da se je vse okrog kar sem vam povedal.
njih spremenilo. Vsega tega niso mog- 		(Jn 14,15–16.26)
li več obdržati zase, morali so med Ogenj, žerjavica, pepel...
ljudi, morali so jim oznaniti veliko Danes se mnogi počutijo prazni in
novico, veliko srečo, ki so jo doživljali. izgoreli. Sindrom izgorelosti razsaOdslej jih nobena stvar, ne ječa in niti ja predvsem pri ljudeh v socialnih
grožnja s smrtjo, ne bodo mogli več poklicih, ki se razdajajo za druge.
zadržati, da ne bi vsemu svetu oznani- Samo kdor gori, lahko izgori. Toda
li velike novice o Božji ljubezni, ki se ti ljudje so pozabili, da bi čuvali svoj
nam je razodela v Jezusu Kristusu. notranji ogenj. Ves čas so imeli odprApostoli so pogumno odprli vrata in ta vrata svojega ognjišča – in tako
stopili pred množico ljudi, vabili k je tam ostal le pepel. Ničesar več ne
spreobrnjenju in širili veselo oznanilo. morejo dati, so resignirani in raPot zveličanja, ki se nam po spreobr- zočarani, brez moči in brez žerjavice.
njenju in krstu v moči svetega Duha Binkošti nam želijo povedati, da v
odpira prav vsem. Tudi nam, ki smo globini našega srca ni izgoreli peže bili krščeni in smo že prejeli dar pel, ampak žerjavica, ki nam zmore
Svetega Duha, ostaja še vedno nalo- na novo razplamteti dušo in telo. Za
ga spreobračanja, kajti spreobrnitev
ni le enkraten proces, ampak je trajna pot, po kateri moramo hoditi.
Nenehno smo namreč pod vplivom
hudobnega duha in svoje slabotne
narave, ki je nagnjena k slabemu, zato
se moramo tudi nenehno boriti proti
tem silam. V moči Sv. Duha nam to
lahko uspe. Odprimo se njegovi moči.
Dal nam bo tolažbo, moč in pogum.

Pogreb Ludvika Lesjaka Zgornja Hajdina pri Ptuju.
6. junij 2019
Gospod, daj mu večni pokoj in večna
luč naj mu sveti. Naj počiva v miru!

binkošti ne oblačimo kar tako rdečih
liturgičnih oblačil – naj nas spominjajo na to notranjo žerjavico, ki jo
nosimo v sebi. Praznujmo prihod
Svetega Duha, da ta žerjavica v nas
ponovno zagori v novem ognju, ob
katerem se bodo drugi greli in veselili – in odkrivali svojo lastno živost.
V moji mladosti smo radi sedeli ob
tabornem ognju in prepevali. Skupni pogled v ogenj ima v sebi nekaj
očarljivega. Ogenj povezuje, okoli
njega se zbira skupnost. Tako prosimo ob binkoštih, da ogenj ne bi prišel
le v posameznika, ampak da bi ogenj
Svetega Duha postal središče, okoli katerega bi se zbirali, da bi Cerkev
postala kraj, na katerem bi skupaj sedli
k ognju, da bi peli pesmi našega hrepenenja, ki nam dvigujejo srce k Bogu.
Zaupaj v to, da v tebi žari ogenj Svetega Duha, ogenj ljubezni, živosti, fantazije in moči! Čuvaj ta ogenj v sebi,
da ti ne poide. A ta ogenj gori v tebi,
da te vedno greje, čisti in obnavlja, da
bo vse v tebi prežeto z Božjo ljubeznijo. Če ga boš dobro čuval in ohranjal,
se bodo ob tvojem ognju lahko greli
tudi drugi. Njihove oči bodo žarele
in v njih bo zasijalo novo življenje.

OZNANILA
- V četrtek, 6. junija 2019,
smo se na Hajdini pri
Ptuju poslovili od pokojnega Ludvika Lesjaka.
Člani skupnosti ste zbrali 155€. Predstavniki skupnosti, ki smo bili na pogrebu, smo
predali žalni aranžma-cvetje (70,-),
žalni armanžma-sveče (39,-) in rezervirali pet datumov za svete maše, k jih
bomo bomo obhajali v naši cerkvi na
Dunaju. 
- V nedeljo, 23.
junija 2019, bomo
darovali sveto mašo
ob 100 letnici rojstva p. Ivana Tomažiča.
Pri sveti maši bo kratka akademija v
spomin na duhovnika, ki je velik del
svojega življenja preživel na Dunaju.
V Božjem srcu,
ki je v svojem življenju na zemlji
trpelo človeške bolečine,
boste našli tolažbo, zavetje in mir.
(sv. Leopold Mandić)
Ne čakaj.
Čas nikoli ni pravi.
(Napoleon Hill)

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

- Lepo vabljeni na koncert skupine:
Simfonija 23 - orkester alumnov Škofijske klasične gimnazije.
kdaj: nedelja, 23.06., ob 11.00
kje: cerkev Srca Jezusovega
Vstop prost. Koncert je primeren za
otroke ter mladino in je moderiran v
slovenščini. Traja približno 30 minut.

- V nedeljo, 30. junija 2019,
bomo obhajali ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE - praznik Srca Jezusovega.
Lepo vabljeni k sveti maši ob 9.30 uri
in druženju na župnijskem dvorišču.
Vsak, ki je pripravljen prevzeti kakšno nalogo in pomagati pri pripravi, je iskreno dobrodošel in pričakovan. Vzemimo si čas za druženje
med seboj in z našimi gosti člani
župnije Auferstehungt Christi.

Ste se danes
že nasmejali?

»Koliko kilogramov češenj obrodi to
drevo?« »To je odvisno od marsičesa.« »Na primer?«
»Koliko otrok živi v soseski.«

