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2. adventna 
nedelja

oznanilo
Pot do uspeha je 

hoja po lestvi s klini: 
po njej 

pač ne moreš iti 
z rokami v žepih.
ameriški pregovor

Lk 3,10–18
VESELJE IN BLAGO SRCE
Današnja Božja beseda spodbuja k ve-
selju in to povabilo tudi utemeljujeta. 
Prerok Sofonija potrtemu izvoljene-
mu ljudstvu kliče: »Vriskaj, sionska 
hči! Veseli in raduj se iz vsega srca! 
Gospod te je rešil obsodbe!« Mogoče 
se nam zdi pretirano, da bi vriskali od 
veselja. Pa 
bi morali, 
če bi trdno 
verovali, da 
je Jezus naš 
Odrešenik, 
ki nas osvobaja in daje našemu živl-
jenju smisel. Gotovo ste že doživeli 
ali videli, kakšno vriskanje nastane, če 
nogometaši dosežejo gol. Med tistimi, 
ki kričijo, je gotovo vsaj nekaj ljudi, 
ki so bili pri nedeljski maši. Tam pa 
so se držali zdolgočaseno, čeprav se 
je pred njihovimi očmi dogajalo vse 
kaj večjega kot na nogometni tekmi.
Apostol Pavel je vernikom zapisal 



besede, veljavne za kristjane 
vseh časov in vseh starosti: 
»Veselite se v Gospodu, in to 
zmeraj; ponavljam vam, ve-
selite se. Vaša dobrota bodi 
znana vsem ljudem. Gospod 
je blizu.« Vzrok ali razlog naše-
ga veselja je dejstvo, da je Bog 
blizu, da je Jezus naš prijatelj, z 
nami. To nas spodbuja k dobro-
ti, blagosti. Tam, kjer živimo: v 
svoji družini, v šoli, na delov-
nem mestu, med sosedi mora-
mo znati delovati pomirjevalno.
Človek, ki je tako vesel, da od 
veselja kar prekipeva, čuti po-
trebo, da svoje veselje deli s kom 
drugim, z vsemi, ki jih sreča. 
Tako se njegovo veselje pom-
noži,  saj smo izkustveno dožive-
li, kako se naše veselje množi 
vsakokrat, ko svoje srce odpre-
mo drugim, ko z drugimi deli-
mo svoje imetje, ko pomagamo 
pomoči potrebnim. K takšnemu 
veselju, ki bogati nas in druge, 
nas navaja adventni klicar Janez 
Krstnik. Na vprašanje, kaj naj 

storimo oprijemljivega, odgov-
arja tudi nam, ko govori tistim, 
ki so prihajali poslušat njegove 
spokorne pridige ob Jordanu: 
»Kdor ima dve suknji, naj ju 
deli s tistim, ki je nima, in kdor 
ima živež, naj ravna enako.« 
V Malem princu beremo: »Kruh, 
ki ga delimo z drugimi, ima okus 
brez primere.« Lahko rečemo, da 
ima božanski okus, Božji okus, 
okus po Jezusu, ki se nam daje, 
da bi tudi nas naučil dajanja.

Še eno leto se izteka. 
Kaj ti je ostalo od njega?
Morda razočaranja in neuspehi, 
kopica jeze in sivi lasje?
Morda drobna bolečina v srcu, 
ker je vse tako hitro minilo?
Morda si prvič začutil, 
da vsako leto odreže 
košček tvojega življenja?
V vsem miru o tem razmisli.
Ne more ti škoditi, 
če se osvobodiš nekaterih iluzij.
Bila pa bi katastrofa, 
če bi izgubil pogum 
in vero v prihajajoče leto.
Še naprej išči mir.
Išči neobremenjeno 
povezavo z Bogom.
Lahko ti napolni 
prazne roke in srce.

P. Bosmans, Živi vsak dan



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
NEDELJA, 19.12.2021
4. adventna nedelja
8.00 v zahvalo za 20 skupnih let
9.30 za + Franca Madjar
  SOBOTA, 25.12.2021
  BOŽIČ - Gospodovo rojstvo
  9.30 za + družine Režonja, Vori
NEDELJA, 26.12.2021
Sveta Družina, sv. Štefan
8.00 za + družine Hren
9.30 za + Štefko Turk

SVETE MAŠE

Tisti čas so množice 
spraševale Janeza: 
»Kaj naj storimo?« 
Odgovarjal jim je: 
»Kdor ima dve suknji, naj ju 
deli s tistim, ki nima nobene,
in kdor ima živež, 
naj stori prav tako.« 
Tudi cestninarji so se prišli 
krstit in so mu rekli: 
»Učitelj, kaj naj storimo?« 
Odvrnil jim je: 
»Ne terjajte nič več, 
kakor vam je ukazano.« 
Spraševali so ga tudi vojaki: 
»In mi, kaj naj storimo?« 
Rekel jim je: 
»Nikomur ne grozite 
in nikogar ne izsiljujte, 
ampak bodite zadovoljni 
s svojo plačo.«    (Lk 3,10–14)

Tisti dan, 
ko ne boste več 

goreli iz ljubezni, 
bodo mnogi od mraza umrli.

Francois Mauriac

Kakor nimamo pravice 
uporabljati bogastva, 
ne da bi ga ustvarjali, 

tako tudi 
nimamo pravice 

uživati sreče, 
ne da bi jo dajali.

George Bernard Shaw
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pastoralni center / SPC
Einsiedlergasse 9-11, 1050 Wien 
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Skype: tratnjek.matija 
elektronska pošta: info@spc-dunaj.net
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Odgovarja: Matija Tratnjek

Ste se danes 
že nasmejali?

Eno drevo lahko začne gozd,
 ena ptica lahko naznani pomlad,
  en nasmeh lahko začne prijateljstvo,
   ena roka lahko dvigne dušo,
  ena zvezda lahko vodi ladjo preko morja,
ena beseda lahko začrta cilj,
en sončni žarek lahko osveti sobo,
  ena sveča lahko prežene temo,
    en smeh lahko prežene malodušje,
      eno upanje lahko dvigne našega duha,
    en dotik lahko pokaže, da ti je mar,
en glas lahko zbudi vse,
eno življenje lahko naredi razliko.
Bodi ta en(a).

Ničesar mi ne moreš dati, 
ne da bi mi dal srce, 

in če mi nisi vzel srca, 
mi ničesar ne moreš vzeti.

Pavle Jakop

Tisto, kar so 
modri ljudje spoznali 

na višku učenosti, 
je naša vera naučila otroke.

Blaise Pascal

Janezek pride iz šole z obvestilom 
o ocenah. »Zakaj pa jokaš?« vpraša 
babica. »Dobil sem dve dvojki!« 
»Saj jih boš popravil.« »Sem po-
skušal, pa sta napisani s kemičnim 
svinčnikom!«

Mlada športnica se poroči. Župnik 
elegantno oblečenemu moškemu 
pred cerkvijo: »Vi ste  ženin?« »Žal 
ne, izpadel sem že v predtekmo-
vanju.«

Podjetnik zaupnemu prijatelju: 
»Najbrž veš, da smo bili lani tik 
pred prepadom - toda letos smo 
korak naprej!«


