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Vse dni
svojega življenja
smo postavljeni
pred izbiro:
ali trpljenje,
ker ljubimo,
ali še večje trpljenje,
ker ne ljubimo.
Dag Hammarskjold

33. nedelja
med letom
leto XII / 2010-21
14. november 2021

ZADNJA URA
Mr 13,24–32
Ena bo zadnja! Ura mojega, tvojega,
slehernega življenja. K temu razmišljanju nas želi spodbuditi Božja beseda
teh zadnjih nedelj cerkvenega leta, ko
govori o koncu sveta in o sodbi. Stari
Rimljani so imeli modro navodilo:
»Kar
delaš,
delaj modro
in misli na
konec!« Za vse
bomo nekoč
dajali odgovor,
nas prepričuje Jezus, vendar mi živimo
preveč površno in si tega
ne jemljemo k
srcu. Da bo ta odgovor za nas lažji, se
skušajmo vsak večer, ob koncu dneva,
postaviti na zatožno klop. Tožnik
bo naša vest, Božji glas v nas, mi pa
bomo pred njo zagovarjali svoja dejanja. V mislih imam izpraševan-

je vesti, ki naj bi bilo zadnje
opravilo krščanskega človeka,
preden leže k počitku. Vsak
dan je lep košček našega življenja. Ne vemo, kdaj nastopi za nas
zadnji dan. Gospod pride kot tat,
opozarja Jezus. Ne veste ne dneva
ne ure. Bodite pripravljeni!
Božja beseda iz Stare zaveze nas
poučuje: »Misli na poslednje
reči in vekomaj ne boš grešil!«
Smo sredi meseca novembra, ki
je posvečen misli na naše drage
pokojne. V začetku meseca smo
okrasili njihove grobove s cvetjem in na njih prižgali sveče; kot
kristjani smo tudi kaj zmolili, saj
molitev koristi več kot rože, sveče
in lepi nagrobniki. Romati na
grobove je koristno za nas same,
saj nam ti zadnji domovi dajo vedeti, da naša pot neizogibno pelje proti grobu, ki pa je le vmesna
postaja – čakalnica za vstajenje.
V življenju se velikokrat obnašamo zelo nespametno in včasih
kar smešno. Toliko nam je do

tega, da bi nekaj veljali pred ljudmi: delamo se dobre, poštene,
čeprav nam naša vest govori
drugače. Vzemimo si vsak dan
nekaj trenutkov v zbranosti in
prisluhnimo temu glasu v sebi.
Vprašajmo se, kaj bi hotel iz
mene narediti Bog s svojo milostjo in kaj smo iz sebe naredili mi. Moja vest je moje notranje oko. »Če tvoje oko temno,
kolika bo tema!« pravi Jezus. In
vemo, koliko teme je v ljudeh,
ker slepijo sami sebe in nočejo
poslušati Božjega glasu v sebi.
Vsekakor se je vredno ravnati tudi po reku: »Vsak je svoje
večne sreče ali nesreče kovač!«

Phil Bosmans pravi, da nam je
ob razmišljanju o našem koncu
lahko v vzpodbudo tudi podoba žitnega zrna. Zrno nosi v
sebi veliko skrivnost življenja
in smrti, tišine, preprostosti in
skritosti. Prepusti se temačnosti zemlje. Čuti toploto sonca.
Črpa blagoslov dežja. Zrno ne
vidi žetve, toda vanjo verjame.
Pot zrna je pot vsakega človeka do
resnične rodovitnosti in zrelosti.

Kdor se sprašuje
o smislu življenja,
je vprašanje slabo postavil.
Življenje nam
postavlja vprašanja;
mi smo tisti,
ki moramo dogovoriti.
Viktor E. Frankl

Od smokvinega drevesa
pa se naučite priliko:
»Kadar postane njegova veja
že mužévna in poganja liste,
veste, da je poletje blizu.
Tako tudi vi: Ko boste videli,
da se to dogaja, védite,
da je blizu, pred vrati.
Resnično, povem vam:
Ta rod nikakor ne bo prešel,
dokler se vse to ne zgodi.
Nebo in zemlja bosta prešla,
moje besede pa
nikakor ne bodo prešle.
Za tisti dan ali uro
pa ne ve nihče,
ne angeli v nebesih, ne Sin, ampak samo Oče.«
		(Mr 13,28–32)

SVETE MAŠE
NEDELJA, 14.11.2021
33. nedelja med letom
8.00 za + Štefko Turk
9.30 za + Marijo, Maria
in Feliksa Vrabl
NEDELJA, 21.11.2021
Kristus kralj vesoljstva
8.00 za + iz družine Štesl
9.30 v zahvalo sv. Jožefu
za srečno pot
NEDELJA, 28.11.2021
1. adventna nedelja
8.00 za + iz družine dr. Stanoje
Kostadinovića (Andrejin oče)
9.30 za + Hanzija Gabriela
NEDELJA, 05.12.2021
2. adventna nedelja
8.00 za + iz družine Nemec-Prša

Zahvalna nedelja
21. november 2021
Lepo naprošeni, da prinesete
prehranske artikle, ki jih bomo
postavili pred oltar in po sveti maši
odpeljali v samostan redovnih
sester - te vsak dan pripravljajo
obroke in hrane za brezdomce.

Za jesenjo pride mraz
in potem sneg in potem zima.
In pozimi je vse kot mrtvo,
le človek in luč ognja kažeta,
da življenje še ni umrlo.
Prav tako vsi vemo,
da se bliža večer in noč,
ko se sonce prevesi v drugo polovico dneva.
In ponoči se zdi, kot da je zemlja izumrla,
le luči so kakor tleča iskra,
iz katere v jutru sije novo življenje.
Prav tako vemo,
da je človeško življenje kot leta, kot dan,
da vznikne, se razcveta
in izgine v nadčutna področja stvarnosti.
A čeprav znamo urejati življenje v skladu s časi,
vedno znova pozabimo na pouk narave:
oditi bo treba, pa ne v brezno niča,
temveč v naročje Stvarnika.
Življenje najbolje porabimo,
če ga porabimo za nekaj,
kar traja dlje kot življenje samo.
William James

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?
Na železniški postaji parna lokomotiva sreča električno in jo
vpraša: »Ali si nehala kaditi?«
Sosed: »Dober večer, gospa!
Včeraj sem srečal vašega moža,
ampak me ni videl.«
Soseda: »Vem, mi je povedal.«

