17

oznanilo

Vsak človek
je naš bližnji,
ki ima enako človeško
dostojanstvo
in zato zasluži
spoštovanje,
pomoč in ljubezen.
Alojzij Šuštar)

13. nedelja
med letom
leto XII / 2010-21
27. junij2021

MOČ BESEDE
Prijel jo je za roko in ji rekel: »Talíta
kum,« kar pomeni: Deklica, rečem ti,
vstani! Deklica je takoj vstala in hodila; imela je namreč dvanajst let. Od
začudenja so bili vsi iz sebe. (Mr 5,40–42)
Beseda, izgovorjena ali napisana,
ima moč, da gradi ali da podira. Da
daje ali da jemlje. Da razodeva ali da
prikriva. Da
obnavlja ali
da zapira.
Na začetku
stvarjenja je
bila beseda
in beseda je bila Bog. Po besedi je Stvarnik poklical v bivanje vse, kar živi.
Tudi mi ljudje vstopamo v konkretnost odnosov po besedi. Z njo sporočamo in se sporazumevamo. Brez
nje nimamo orodja, kakšni naj bomo.
Kako naj sploh zaživimo. Vse misli
in vsa hotenja človeka se osredinijo v
besedi in se po njej prelivajo v čas. Brez

besede smo nemi, nesposobni,
da bi karkoli posredovali. Karkoli izrazili. Karkoli poimenovali.
Tudi notranja komunikacija ne
more uspeti brez besede. Šele z
njeno pomočjo lahko vstopimo v
dialog, pa čeprav s samim seboj.
Beseda torej ni le predmet razodevanja misli in čustev, ampak je
življenje samo. Zato je moč besede neprecenljiva, nenadgradljiva. Če se tega zavedamo, bomo
z njo ravnali spoštljivo. Ne bomo
je zlorabljali, a z njo tudi ne skoparili. Ne bomo je uporabljali
kot sredstvo zla, ampak kot kelih
žlahtnega obdarovanja. Odmerjena in resnična beseda namreč
vliva življenje in prinaša mir.
Je energija in frekvenca brezčasnosti, ki nas povezuje z Bogom.

Zaupajte v vseh preizkušnjah,
ki vam jih pošilja
nebeški Gospodar!
On dobro ve, kaj dela.
sv. Leopold Mandič

Vstopil je in jim rekel:
»Kaj se razburjate in jokate?
Deklica ni umrla,
ampak spi.«
In posmehovali so se mu.
On pa je vse odslôvil
in vzel s seboj očeta
in mater deklice ter tiste,
ki so bili z njim, in stopil tja,
kjer je bila deklica.
Prijel jo je za roko in ji rekel:
»Talíta kum,« kar pomeni:
Deklica, rečem ti, vstani!
Deklica je takoj
vstala in hodila;
imela je namreč dvanajst let.
Od začudenja
so bili vsi iz sebe. (Mr 5,39–42)
Življenje je zaupano človeku
kot zaklad,
ki ga ne sme zapraviti,
kot talent,
s katerim mora dobro upravljati.
Človek mora o njem
dati odgovor svojemu Gospodu.
sv. Janez Pavel II.

»Bog je človeka ustvaril za
neminljivost.« (Mdr 2,23)
»Bog ni narédil smrti, ne veselí
se propada živega. Vse je namreč
ustvaril za bivanje.« (Mdr 1,13)
Toda od kod potem bolečina in smrt, posebej še trpljenje, ki zadene dobre in
pravične? To je vprašanje,
ki muči človeka vseh časov.
Svetopisemski pisatelji (še bolj
pa Jezus sam) razlikujejo dvojno smrt: naravno, ki je pogojna
s končnostjo ustvarjenega bitja, in drugo, nenaravno smrt,
katere povzročitelj je človek s
svojim uporom Bogu. Jezusove
besede: »Kdor veruje vanj, vekomaj ne bo umrl« (Jn 11,26), so
luč, ki posveti v to skrivnost in
ponudi ključ za razumevanje in
rešitev tega večnega vprašanja.
Nebeški Oče, vodi naše misli, besede in dejanja, da
bomo ohranjali trdno vero
in s teboj večno živeli. Amen.

SVETE MAŠE
NEDELJA, 27.06.2021
13. nedelja med letom
9.30 za + duhovnika
p. Ivana Tomažiča
NEDELJA, 04.07.2021
14. nedelja med letom
8.00 (nemško)
za + Alojza in Ano Vučina
9.30 za zdravje
NEDELJA, 11.07.2021
15. nedelja med letom
9.30 za + Franca Madjar
NEDELJA, 18.07.2021
16. nedelja med letom
9.30 za + Marjeto Koležnik

Matej 23,8-11
Vi pa si ne pravite ›rabi‹, kajti eden je vaš Učitelj, vi vsi pa ste bratje. Tudi na zemlji nikomur ne pravite ›oče‹, kajti eden je vaš Oče,
ta, ki je v nebesih. Tudi si ne pravite ›vodnik‹, kajti eden je vaš
Vodnik, Mesija. Največji med vami bodi vaš strežnik. Kdor se bo
poviševal, bo ponižan, in kdor se bo poniževal, bo povišan.

MOLITEV ZA VERO
Gospod, daj, da bo moja vera vesela
in bo prinašala mir in radost v mojo dušo,
jo usposabljala za pogovor z Bogom in ljudmi.
Tako bo iz svetega in svetnega pogovora
izžarevala notranja blaženost.
Gospod, daj, da bo moja vera dejavna.
Naj daje ljubezni nagibe, da se bo vedno bolj krepila in širila,
tako da se bo razrastla v pravo prijateljstvo s teboj
in te pri svojem delu, trpljenju in pričakovanju
dokončnega razodetja
neprestano iskala, o tebi pričala in krepila upanje.
Gospod, daj, da bo moja vera ponižna in si ne bo domišljala,
da temelji na izkustvu mojega mišljenja in čustvovanja,
temveč se bo prepuščala pričevanju Svetega Duha
in črpala iz izročila svete Cerkve. Amen.

Ste se danes
že nasmejali?

Moder človek se odloča sam,
neumen pa sledi javnemu
mnenju. – Kitajska modrost

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

Lekarnar reče: “Tukaj imaš
zdravilo za očeta. Pred uporabo
ga je treba dobro pretresti.”
“Ne bo šlo.” “Zakaj ne?”
“Oče ima 100 kilogramov.”
Včeraj sem cel dan taval po
mestu in spraševal koliko je ura.
Vsakič sem dobil drug odgovor.
Danes sem naredil prvi korak k
ločitvi. Res? Katerega pa?
Poročil sem se.

