
KAR KOLI VAM REČE, STORITE!
Marija, apostoli in Jezus so bili na svatbi v Galilejski Kani. Naenkrat 

pride do nerodne situacije: zmanjkalo je vina. Kaj storiti? Sobota je in 
prodajalne so zaprte. Marija se hitro znajde: »Sin, vina nimajo!« »Kaj 
hočeš od mene, žena? Moja ura še ni prišla.« Vendar Marija ne obupa. 
Hitro gre k strežnikom in jim reče: »Kar koli vam reče, storite!« 

Odlična zgodba za film, v katerem ni v središču Jezus, ampak Marija 
s svojo vero in zaupanjem. Marijino obnašanje je izziv za vse, ki bi radi imeli Boga na 
vajetih, da bi naredil to, kar mu bodo zapovedali. Marija je bila najprej okarana, češ, 
kaj se vsiljuje. Vendar je kot mati razumela, da so otroci večkrat zajedljivi in ostri v 
svojih besedah, a na koncu kljub temu mater ubogajo. Kdo pa se lahko zoperstavlja 
materini ljubezni, ki kljub temu, da mora požreti marsikatero grenko besedo, še 
vedno ljubi. Prepričana je namreč, da bosta njena ljubezen in odpuščanje naredila 
čudeže. 

Zakaj je bila Marija prepričana, da bo Jezus naredil čudež. Evangelist Janez je 
dogodek v Galilejski Kani zapisal kot prvi Jezusov čudež, zato lahko sklepamo, da 
Marija še ni imela izkušnje, da je njen sin sposoben narediti čudež! Verovala je vanj 
in mu zaupala. Velikokrat jo je že presenetil s svojimi odgovori, katerih pravo vsebino 
je dojela šele čez čas, ko je veliko premišljevala in Boga prosila za odgovor. Tako se je 
v njej vera vedno bolj utrjevala in s tem tudi prepričanje, da Bogu ni nič ne mogoče.

Ta Marijina vera je danes velik izziv za kristjane v sodobni sekularizirani družbi 
brez Boga. Naša vera mora biti alternativa sodobnemu mišljenje, kar pa ne more 
postati, ko se zanašamo le nase in želimo Boga prilagoditi svojim potrebam. Ne. 
Bog ostaja Bog in zato ne more biti projekcija naših pričakovanj. On je onstran naše 
logike, vsemogočen in usmiljen, sposoben premagati sleherno našo omejenost. Zato 
so Marijine besede aktualne tudi danes: »Kar koli vam reče storite!« Toda, ali smo 
sposobni Boga slišati? Pred njega prihajamo s številnimi prošnjami in molitvami, 
kot da je vse odvisno od tega, koliko mu bomo povedali in kako ga bomo prepričali. 
Ponižen človek zna utihniti in prisluhniti. Ni dovolj, da mi govorimo, ker potem Bog 
nima priložnosti, da bi nam on kaj povedal. Njegov glas mnogi ne slišijo, ker so polni 
samega sebe. Zato je skrajni čas, da utihnemo in dovolimo, da on govori in nas vodi.

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 2. nedelja med letom, nedelja verskega tiska 20. januar
yy Danes je  2. nedelja med letom, nedelja verskega tiska. Godujeta Fabian, papež in mučenec ter Sebastijan 
(Boštjan), mučenec.
yy Smo v tednu molitve za edinost kristjanov. »Prizadevaj si za pravičnost, da boš živel.« To je glavna misel 
letošnje molitve, ki so jo izbrali kristjani iz daljne Indonezije. V tej muslimanski deželi je le 10 % prebivalcev 
kristjanov. Gospodarskih uspeh je v to deželo prinesel mnogotero zlo, ki se kaže v nasilju, izkoriščanju, uni-
čevanju okolja in trgovini z ljudmi. Tudi mi se na vsakem koraku srečujemo s pojavi, ki povzročajo delitve 
in spore. Ko skupaj molimo se boj zavemo, da smo poklicani k delu za pravičnost. Svet je razdeljen, naša 
molitev pa je skupna in zato močna ter zdravilna
yy 27. januarja je nedelja Svetega pisma. Gre za živo besedo našega Boga in odrešenika, ki je takrat, ko nas hva-
li, zelo blagodejna, včasih pa tudi zelo ostra. In prav je tako. Ne smemo se uspavati na pridobljenih uspehih, 
ampak moramo biti vedno budni. Zato je lepo, če si vsak dan preberemo kak odlomek iz te Knjige knjig in 
v prebranem odkrijemo Božjo voljo, ki nas vabi, da jo izpolnimo.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Poznamo splošne krize, ki se navadno pojavijo v vsakem zakonu, 
kot je začetna kriza, ko se morata zakonca naučiti, kako uskladiti razlike in se osamosvojiti od staršev; 
ali kriza ob prihodu otroka z novimi čustvenimi izzivi; kriza otrokovega odraščanja, ki spreminja navade 
zakonskega para; kriza otrokove pubertete, ki zahteva veliko moči, starše vrže iz ravnotežja in ju včasih 
razdvoji; kriza »izpraznjenega gnezda«, ki zakonca prisili k temu, da se spet posvetita samim sebi; kriza, ki 
izhaja iz starostne oslabelosti staršev zakonskega druga, ki zahteva več prisotnosti, več nege in težke odlo-
čitve. To so težke situacije, ki povzročajo tesnobo, občutke krivde, depresije ali stanja izčrpanosti, ki lahko 
zvezo hudo prizadenejo. (235)
yy V februarju je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

830

2. nedelja med letom – nedelja verskega tiska
1. za + Petra (obl.) in Angelo Rezàr, vse Blejčeve in Cudermanove
2. za + Jakoba Kerna (obl.)
za župljane

20. januar

Ponedeljek
1730

Agnes (Neža, Janja), muč.; Majnard Švicarski, puščavnik
za + Janeza Košnika, dar sosedov

21. januar

Torek
1730

Vincenc (Vinko), diakon in muč.; Laura Vicuna, devica
za + Staneta Markoviča, dar družine Stare

22.  januar

Sreda
1730

Henrik Suzo, dominikanec; Ildefonz, škof
za + Vetrovega Joža, dar Vogarjevih

23.  januar

Četrtek
1730

Frančišek Saleški, škof in c. uč.; Felicijan, škof in mučenec
za + Janeza, Frančiško in Genovefo Frelih

24.  januar

Petek
1730

Spreobrnitev apostola Pavla; Ananija iz Damaska
za + Francko Štefe

25.  januar

Sobota
1900

Timotej in Tit, škofa; Pavla Rimska, vdova
za + Vinkota Valjavca (obl.)

26.  januar

Nedelja
730 Tenetiše
830

3. nedelja med letom – svetopisemska nedelja
za uspešno operacijo
za + mamo Antonijo, očeta Miha Arneža ter vse ++ Mavščeve

27.  januar

čiščenje in krašenje Trstenik
Tenetiše – 

26.  januar


