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Malo po malo
se daleč potuje.
J.R.R. Tolkien

30. nedelja
med letom
leto XII / 2010-21
24. oktober 2021

Mr 10,46–52
»ZAUPAJ, VSTANI, KLIČE TE!«
Ko se je pri mestu Jeriha slepi berač
Bartimaj srečal z Jezusom, je iz njegovega srca privrela prošnja: »Jezus, Davidov sin, usmili se me!« Ker se mu je
zdelo, da je pri
preroku iz Nazareta
naletel
na gluha ušesa, je krik po
pomoči ponovil še glasneje.
» Pre n e k at e r i
so ga svarili,
naj
utihne,«
poroča evangelist Marko.
Ko pa je Jezus
velel, naj ubožca pokličejo, so vsi
rekli: »Zaupaj, vstani, kliče te!«
Pater Albin Škrinjar ob tem Jezusovem
»preobratu« v odnosu do slepega Bartimaja svetuje: »Če v molitvi vztrajamo,
nas bo končno Bog še mileje pogledal in

nas z lepšo besedo, večjim dejanjem potolažil. Ko se zdi, da nas
ne sliši, vendarle neopaženo sledi
našim klicem in je vesel, če naše
zaupanje ne upada, ampak raste.
Kdo ne bi vstal, ko ga kliče Jezus
k sebi, potem ko je slišal njegove
srčne klice na pomoč? Pred ljudi stopamo večkrat s strahom v
srcu – ne vemo, kaj bodo rekli na
našo prošnjo. Pred Jezusom je
edino pravilno imeti zaupanje.«
Tisti, ki imajo zdrave telesne
oči, si ne morejo predstavljati, kaj čutijo ljudje, ki so za ta
dragoceni dar prikrajšani. Za
izpolnjevanje našega krščanskega poklica pa je še veliko bolj
dragoceno zdravje duhovnih
oči, to je odprtost za Boga in
bližnjega. Kadar sledeč hrepenenju svojega srca, ustvarjenega po Božji podobi, začutimo
željo, da bi ozdraveli od duhovne
slepote, se lahko zanesemo na
notranji glas, ki nas nagovarja: »Zaupaj, vstani, kliče te!«
Če so naše duhovne oči velikokrat bolne, naj bodo za Božji glas odprta vsaj naša ušesa!

Lisica in Mali princ
– Dober dan, reče lisica.
– Dober dan, vljudno odgovori
Mali princ, ki se je obrnil, vendar ničesar ni videl.
– Tukaj sem, reče glas, pod jablano.
– Kdo si? vpraša Mali princ.
Zelo ljubka si …
– Lisica sem, odvrne lisica.
– Pojdi se igrat z menoj, jo zaprosi Mali princ. Tako žalosten
sem …
– Ne morem se igrati s teboj,
pravi lisica. Nisem udomačena.
– Ah, oprosti! odvrne Mali
princ.
Kaj pomeni “udomačiti” …
Po premisleku (Mali princ)
vpraša: Kaj pomeni “udomačiti”? /…/
– To je že zdavnaj pozabljena umetnost, reče lisica. To
pomeni “ustvarjati vezi” …
– Ustvarjati vezi?
– Da, reče lisica. Za sedaj si
zame samo majhen deček, tak
kot sto tisoč drugih majhnih
dečkov. Jaz te ne potrebujem.
In niti ti me ne potrebuješ. Zate
sem samo lisica, taka kot sto
tisoč drugih lisic. Toda če me
udomačiš, bova eden drugega
potrebovala. Ti boš zame edin-

Za “udomačitev” je potreben
čas …
Lisica je obmolknila in dolgo
zrla v Malega princa. Nato reče:
Prosim te, … udomači me!
– Rad bi, odgovori Mali princ,
vendar nimam veliko časa.
stven na svetu. Jaz bom zate
Moram najti prijatelje in še
edinstvena na svetu …
marsikaj spoznati.
– Zdaj začenjam razumeti, reče – Spoznaš samo to, kar udoMali princ. Nekje je vrtnica …
mačiš. Ljudje si več ne vzamejo
zdi se mi, da me je udomačila
časa, da bi kar koli spoznali. Pri
… /…/
trgovcih kupujejo že narejene
– Moje življenje je puščobno. Jaz izdelke. Ker pa ne obstajajo
lovim kokoši, ljudje lovijo mene. trgovci, ki bi prodajali prijatelVse kokoši so si podobne in vsi je, ljudje nimajo več prijateljev.
ljudje so si podobni. Dolgčas mi Če želiš prijatelja, me udoje že. Toda če me udomačiš, bo mači!
v moje življenje posijalo sonce. – Kako? vpraša Mali princ.
Spoznala bom zvok korakov,
– Treba je biti zelo potrpežljiv.
ki je drugačen od vseh drugih. Najprej boš sedel v travi bolj
Drugi koraki mi prinašajo
stran od mene kot sedaj. Poglesmrt. Tvoji pa me privabljajo
dala te bom od strani in ti ne
iz brloga kot pesem. Poglej!
boš rekel ničesar. Kajti besede
Vidiš žitna polja tam? Jaz ne
so izvir nesporazumov. Toda
jem kruha. Žito je zame nekovsak dan boš lahko sedel malo
ristno. Žitna polja v meni ne
bližje …
zbujajo nobenih spominov. In
to, to je žalostno! Toda ti imaš
zlate lase. Zato bo čudovito, ko
me boš udomačil! Žito, ki je
zlate barve, me bo spominjalo
nate. In rada bom imela šumenje žita, valujočega v vetru …

SVETE MAŠE
NEDELJA, 24.10.2021
30. nedelja med letom
8.00 za zdravje
9.30 za + iz družine Gredar
NEDELJA, 31.10.2021
31. nedelja med letom
9.30 za + Marjeto Koležnik
PONEDELJEK, 01.11.2021
VSI SVETI
8.00 za + Ludvika Lesjak
9.30 za + Georga Oswald
NEDELJA, 07.10.2021
32. nedelja med letom
9.30 za + Franca Madjar

Pogum je v tem,
da si na smrt prestrašen,
vendar kljub temu
osedlaš konja.

Kostanjev piknik

- sobota, 6. november 2021
- 15.00
- obvezne prijave /čim prej/
- prispevek 7€ za odrasle
Lepo vabljeni :)

Ste se danes
že nasmejali?
Natakar: »Oprostite gospod,
ta miza je rezervirana.« Gost:
»Ni problema, potem jo pa kar
odnesite in prinesite drugo.”

(John Wayne)

Moški na parkirišču pusti avto
z listkom: »Ne vlamljaj, nimam
avtoradia!« Ko se vrne, avta nikjer,
na tleh pa listek: »Brez skrbi, ga
bomo montirali!«

Slovenski
pastoralni center / SPC

Dve deklici v vrtcu se pogovarjata:
»Ali ti tudi greš kaj na Internet?«
»Ne, mi hodimo v Interspar.«

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

Janezek učitelju: »Nočem vas
strašiti, ampak oče je zagrozil, da
bo nekdo tepen, če ne prinesem
boljšega spričevala ...«

