
HODITA ZA MENOJ IN NAREDIL VAJU BOM ZA RIBIČA LJUDI
Izbira poklica je zelo pomembna, ker pomeni eno od prvih osebnih 

odločitev mladostnika, za katero bo sam odgovoren in v slučaju napačne izbire 
ne bo mogel krivdo prelagati na koga drugega. Res je, da starši velikokrat 
pogojujejo otrokovo izbiro, a na koncu je še vedno on tisti, ki se mora odločiti. 
Ker je še brez pravih izkušenj je njegova izbira do določene mere pogojena s 
konkretnimi privlačnimi zgledi, ki posameznika pritegnejo, da se preizkusi in navduši. 

Ali je bilo pri apostolih enako? Ne. V glavnem so bili že vsi poklicni ribiči, kakšen tudi 
cestninar in so bili več ali manj zadovoljni v svojem poklicu. Zakaj so se odločili za drugačno 
pot, saj Jezusa niso poznali in Jezus se še ni dokazal s kakšnim izrednim dejanjem? Vedeli 
so le to, kar so slišali od Janeza Krstnika, saj je kakšen od njih bil njegov učenec. Običajni 
učitelji tudi niso načrtno iskali svoje učence, ampak so sprejeli tiste, ki so se sami odločili za 
posameznega učitelja. Evangelist Marko je v svojem poročilu o izbiri apostolov zelo kratek: 
»Ko je Jezus šel ob Galilejskem jezeru, je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata, ki sta 
metala mrežo v jezero ... Rekel jima je: 'Hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi!' 
Takoj sta pustila mreže in šla za njim.« Očitno je Jezus deloval kot magnet: Simon in Andrej 
sta v njem prepoznala nekoga, ki ju je vzljubil in sta mu sledila. Nista niti razmišljala, kako bo 
ta odločitev spremenila njuno življenja. Odločitev ni bila njuna, ker ju je Jezus poklical.

Pri izbiri apostolov in pri odločitvi za enega od duhovnih poklicev, je v ozadju vedno izbira 
s strani Boga. Če ni tako, v duhovnem poklicu nismo zadovoljni, kajti ko pogledamo na svoje 
sposobnosti, verjetno vsak lahko reče, da za duhovni poklic ni dovolj sposoben, da je njegova 
vera premajhna in da ga je Jezus s svojo izbiro presenetil ali celo prelisičil, ker je imel sam 
drugačne življenjske načrte. Jezus svojih učencev ni izbral na podlagi njihovih sposobnosti, 
ampak po svoji lastni odločitvi. Spomnimo se apostola Pavla, ki se je pritoževal, da ni sposoben 
za poslanstvo, ki mu ga je Jezus zaupal. Takrat mu je Jezus odgovoril: »Dovolj ti je moja moč!« 
In Pavel je sredi svojega misijonskega dela, ko je ustanovil že nekaj krščanskih skupnosti in so 
se njegovi uspehi kar množili, lahko zapisal: »Vse premorem v njem, ki mi daje moč!«

Sedaj smo mi med tistimi, ki jih Jezus izbira za oznanjevanje evangelija. Samo nas ima na 
razpolago. Res je, da se ne čutimo sposobne, kajti naša vera je večkrat zelo slabotna, vendar 
moramo zaupati njemu, ki nas je izbral. Jezus tudi meni, tebi, vsem nam govori: »Dovolj ti je 
moja moč!«

župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 3. nedelja med letom 21. januar
yy Danes je 3. nedelja med letom. Godujeta Agnes (Neža, Jasna), devica in mučenka ter Epifanij Pavijski, škof.
yy Danes ima naš otroški zborček z ansamblom in skupino, ki je pripravljala božično zgodbo, ponovitev božični-
ce v Goričah. Ob tej priložnosti se vsem zahvaljujem za ves trud, ki so ga vložili v letošnjo pripravo božičnih 
praznikov.
yy Smo v tednu molitve za edinost kristjanov, ki se bo končala v četrtek, ko praznujemo Spreobrnitev apostola 
Pavla. Prav je, da v teh dneh bolj zavzeto molimo, da bi vse cerkve - katoliška, pravoslavna in protestantske - 
našle skupen jezik pri prenavljanju sodobne družbe na poti miru, medsebojnega sprejemanja in solidarnosti 
vseh narodov, jezikov, kultur, ideologij in prepričanj. 
yy Letos ne bomo imeli v naši župniji birmo, ker je bila lansko leto, veroukarji 3. razreda pa se zelo zavzeto prip-
ravljajo na prejem prvega svetega obhajilo. Skupina enajstih veroukarjev se bo predstavila na veliki četrtek, 
slovesnost prvega obhajila pa bo 13. maja. Letošnje prvoobhajance vam lepo priporočam v molitev.
yy Smo v mesecu verskega tiska, zato prosim vse, ki imate naročeno Družino ali Ognjišče, da letno naročnino 
čim prej poravnate.
yy Apostolska spodbuda: Danes je avtoriteta sama po sebi nekaj spornega in odrasli so pogosto tarča ostrega 
preverjanja mladih. Očetje se pogosto sami odpovedujejo temu, kar jim je dajalo gotovost, s tem pa otrokom 
ne dajejo nikakršne zanesljive in dobro utemeljene usmeritve. Ni zdravo, če starši in otroci zamenjajo vloge. 
Bog postavlja očeta v družino zato, da bi ta z dragocenimi značilnostmi svoje moškosti bil blizu svoji ženi in z 
njo delil vse: veselje in bolečine, napore in upanja. Pa tudi zato, da bi bil blizu svojim otrokom pri njihovi rasti: 
kadar se igrajo in kadar resno delajo, ko so sproščeni in ko so zaskrbljeni, ko se izražajo in ko ostajajo tiho, 
ko si upajo in ko se bojijo, ko naredijo kak napačen korak in ko spet najdejo pravo pot – je oče vedno navzoč. 
(176 in 177) 
yy Letna naročnina Družine je 101,40 €, Ognjišča pa 32 €.
yy V mesecu februarju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

830

3. nedelja med letom
1. za + Jakoba Kerna (obl.)
2. za + mamo Antonijo, očeta Miha Arnež in vse ++ Mauščeve
za + Cilko Teran, 30. dan po pogrebu

21. januar

Ponedeljek
1730

Vincenc (Vinko), mučenec; Laura Vicuna, devica
v zahvalo

22. januar

Torek
1730

Henrik Suzo, redovnik; Ildefonz, škof
za + Franca Likozarja, dar sosedov

23.  januar

Sreda
1730

Frančišek Saleški, škof in c. uč.; Felicijan, škof in mučenec
za + Francko Markun, dar prijateljice Lenčke

24.  januar

Četrtek
1730

Spreobrnitev apostola Pavla; Ananija iz Damaska
za + Ljuba Kuzmanoviča (obl.)

25.  januar

Petek
1730

Timotej in Tit, škofa; Pavla Rimska, vdova
za + Vero Bečan, dar sosedov

26.  januar

Sobota
1900

Angela Merici, ustan. uršulink; Teodorik, škof
1. za + teto Francko Štefe
2. za + Minko Kogovšek in Alojzijo

27.  januar

Nedelja
730 Tenetiše
830

4. nedelja med letom – nedelja Svetega pisma
v zahvalo
za + Janeza, Frančiško in Genovefo Frelih

28.  januar

čiščenje in krašenje Trstenik – 
Tenetiše – 

27.  januar


