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Pravico do veselja
si dobimo samo tako,
da smo
podobni Bogu:
dobri,
usmiljeni,
odrešilno razpoloženi.
Miha Žužek
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nedelja
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Lk 21,25–28.34–36
PRIHAJA, DA BI
UNIČIL TEMO V NAS IN SVETU
»Dopolnjen je obljube čas, rešenje že se bliža: usmili Bog se grešnih
nas, z višav se k nam poniža.« V tej
znani slovenski cerkveni pesmi je podana vsebina bogoslužnega - adventnega časa, ki ga začenjamo z današnjo

nedeljo. To je advent, ki traja približno štiri tedne, v katerih podoživljamo
hrepenenje človeštva po obljubljenem
Odrešeniku. Obljubo je izrekel Bog
padlemu človeku v raju po njegovem prvem grehu, zaradi katerega je
bilo ranjeno vse človeštvo. V poznejših časih jo je ponavljal očakom in

prerokom izvoljenega ljudstva,
s katerim je sklenil zavezo: če se
boste držali mojih zapovedi,
vas bom vedno varoval in vodil,
če pa se jim boste izneverili,
boste prepuščeni sami sebi in
zadele vas bodo hude preizkušnje. Judje so, kot beremo v
Svetem pismu, obljubili Bogu
zvestobo v vsem, toda na svoje
obljube so radi pozabljali. Niso
računali, da Bog ni tak kot oni:
on se svoje obljube zvesto drži
in jo tudi natančno izpolni.
Ko so se od Boga oddaljili, so
spoznali, da je njihov Gospod
mislil čisto resno, ko je dejal,
da jih bodo zadele hude preizkušnje. Takrat so si premislili
in klicali k Bogu, naj jih vendar reši. Bog se jih je vedno
znova usmilil, obenem pa jih
je tudi učil, da naj se trudijo za
večjo zvestobo dani besedi …
Zgodba izvoljenega ljudstva
stare zaveze je zgodba sodobnega človeštva, slovenskega naroda, nas – kristjanov, vsakogar
med nami. Tudi mi smo sklenili
zavezo prijateljstva, sinovstva z

Bogom, pa to zavezo iz dneva v
dan kršimo. Pridejo ure, ko se
zamislimo in spoznamo, da smo
za hudo, ki nas zadeva, v veliki
meri krivi sami. Hoteli bi ustvarjati svet brez Boga. A tak svet se
obrne proti človeku, kajti iz njega je izgnana ljubezen, ki prihaja
samo od Boga. Vladati se pustimo gospodarju teme – hudobnemu duh, ki je začetnik laži in
sovraštva. To dejstvo nam pojasni dogajanje v sodobnem svetu.
Jezus prihaja, da bi uničil
kraljestvo laži, teme in sovraštva. To mora storiti najprej v nas
samih – osvoboditi mora naša
srca, saj iz
njih prihaja dobro ali
hudo. V letošnjem adventu
zato
pripravimo
pot Gospodu
v svojih srcih.
Svetniki
niso vsi dobro začeli,
vsi pa so dobro končali.
Mi smo slabo začeli,
končajmo dobro in pridružili
se jim bomo v nebesih.
sv. Janez Vianney

Načrt za jutri!?!?

Dušni pastir, ki je bil po napadu
11. septembra 2001 zadolžen za
svojce žrtev in gasilcev, je v pridigi vprašal: »Veste, kako lahko
nasmejete Boga? Povejte mu
samo, kaj vse imate v načrtu za
naslednji dan!« Igra vprašanj
in odgovorov, smehljaj zastane.
Nič ni bolj gotovega kot dejstvo, da jutrišnji dan ni v naših
rokah. Tanka meja nas loči od
katastrofe, že jutrišnji dan lahko
prinese nesrečo in propad. Lahko pa nas čakata odločilen preobrat na bolje in življenjska sreča.
Stara zaveza pozna predstavo o
»jom jagadolu«, velikem dnevu
Boga. Dan sodbe, s katerim se
konča rutina in nastopi novo
obdobje. Ni treba, da gre za
kak negativen dogodek. Gre za
dan, ki se razlikuje od drugih.
V tem pogledu je lahko vsak
sončni vzhod tudi jutro velikega dneva Boga. Dneva, ki prinese odločilno spremembo.
Kaj ste že rekli, da imate v načrtu za jutri?		
T. Meurer

SVETE MAŠE
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
NEDELJA, 12.12.2021
3. adventna nedelja
8.00 za + Franca Horvat
in starše Kupčič
9.30 za + Franca Madjar

Tisti čas je Jezus
rekel svojim učencem:
»Znamenja bodo na soncu,
luni in zvezdah.
Na zemlji
bo stiska med narodi v zmedi
zaradi bučanja morja in valov.
Ljudje bodo ginili od strahu
in pričakovanja tega,
kar bo prišlo nad ves svet,
kajti nebeške sile
se bodo majale.
In tedaj bodo videli
Sina človekovega priti na
oblaku z močjo in veliko slavo.
Ko se bo to začelo dogajati,
se vzravnajte
in dvignite glave, kajti
vaše odrešenje se približuje.«

(Lk 21,25–28)

ČAS
Včasih obvisim
v negibnem objemu tišine,
izsušena v puščobnosti navadnih dni,
z občutki ogoljufane sreče.
Delovni ritem mi izprazni dlani in srce,
da se ne zavedam krhkosti bivanja
in prelahkotno zastavljenih ciljev.
Svet okoli mene
je v skrivnostnem spreminjanju:
v neenakomernem ritmu dihajo letni časi,
nekaj mineva, odhaja ali se vrača,
umirajoče zrno
se ne zaveda zlatega klasa.
Morda pa še najdem čas, svoj čas,
za vse, ki mi ga ne morejo vrniti,
za resnično pomembne zadeve tega sveta:
za prijateljski objem,
za srečevanja iz oči v oči,
za mirno in prijazno besedo,
za nasmeh od srca do srca.
Kdor hoče biti srečen,
Ste se danes
mora plačati ceno.
že nasmejali?
Cena naše sreče pa je:
nič več in nič manj kot to,
Buček ima težave pri matematiki.
Košir mu pomaga: »Imaš šest jada podarimo sami sebe.
bolk in ti vzamem eno, koliko jih
Phil Bosmans

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

ostane?« Buček: »Nimam pojma v šoli računamo le s hruškami.«
»Soseda, kako pa izgledaš? Kako
lahko tej zadevi, ki jo imaš na glavi, rečeš klobuk?« »Kako pa potem
lahko ti tisti zadevi, ki jo imaš pod
klobukom, glava!«

