
GOVORI GOSPOD, KAJTI TVOJ HLAPEC POSLUŠA
Deček Samuel je spal v Gospodovem svetišču. Sredi noči je zaslišal, da 

ga nekdo kliče in je tekel k duhovniku Eliju. Ta mu je dejal naj se vrne in spi 
naprej. Gospod je še dvakrat poklical Samuela in šele tedaj je duhovnik Elij 
zaslutil, kaj se dogaja in je Samuela poučil: »Pojdi in spi! In če te bo poklical, 
reci: ‚Govori, Gospod, kajti tvoj hlapec posluša.‘«

Prepoznavanje Božjega glasu ni bilo nikoli lahko, a je danes še veliko 
težje, kot je to bilo v preteklosti. Zakaj? Danes ni več središče Bog, temveč posameznik. V 
središču so človekovi interesi, želje, dobro počutje, ugodje, skratka to, od česar bo imel čim 
več koristi. Takšno razmišljanje je po eni strani dobro, kajti človek ne sme biti nikoli orodje 
in sredstvo, ampak mora biti spoštovan kot oseba, kot bitje z najvišjim dostojanstvom, ki ga 
ima kot razumno duhovno bitje. Takšno dostojanstvo nam lahko podari samo Bog, ki nam 
daje svobodno voljo, dušo in razum ter nas sprejema kot enakovrednega sogovornika. In na 
tej točki smo se ujeli v past, kajti Boga smo postavili na stranski tir. Sodobnik smatra, da je 
Bog njegova omejitev in zato hoče s svojo modrostjo in svojim razumom tekmovati z Bogom 
in njegovo modrostjo. Sodobnik verjame, da mu njegova pamet zadostuje za modro presojo o 
tem, kaj je dobro in kaj ne, kaj je smiselno in kaj vodi v propad. Takšno razmišljanje je zanetilo 
obe svetovni vojni, rasne diskriminacije in sodobne oblike suženjstva, zato se ne obnese.

Duhovnik Elij je Samuela pravilno poučil, da je treba ponižno priznati, da nismo gospodarji 
nad svojim življenjem, da smo hlapci, ki morajo poslušati svojega Stvarnika. Sodobnik tega 
noče. Nočemo biti hlapci! Dovolj je bilo suženjstva! Sedaj je v središču človek! Pri tem pa 
pozabljamo, da Bog ravno to hoče. Samuel se je prav ob Elijevem duhovnem spremljanju in 
ob tem, da se je povsem pokoril Gospodu, razvil v suverenega in odločnega moža, v svobodno 
in izjemno osebnost, ki je v ključnem obdobju zgodovine izvoljenega naroda, ta narod jasno 
usmerjala na pravo pot. Ko bi se ozirali v zgodovino našega naroda, bi ravno tako odkrili 
številne može in žene, ki so se povsem svobodno in dosledno pokorili Gospodu, dosegli 
izjemno osebno modrost in pozitivno zaznamovali svoj čas. Bog je namreč tisti, ki dela vse 
za človekovo dostojanstvo, za spoštovanje njegove osebe in nas odvrača od vseh mogočih 
zasužnjenosti. Ko smo to spoznali, lahko hitro opazimo, da je med nami veliko takih ljudi, ki 
poslušajo Boga. Kdor želi človeštvu doprinesti svoj delež, mora reči skupaj s Samuelom: »Ti, 
Gospod, govori, jaz, tvoj hlapec, poslušam!«

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 2. nedelja med letom – nedelja verskega tiska 17. januar
yy Danes je 2. nedelja med letom – nedelja verskega tiska. Godujeta Anton (Zvonko), puščavnik in Anton 
Koprski, redovnik.

yy V salezijanski skupnosti smo že vsi iz izolacije. Počutimo se dobro, zato bodo spet maše z ljudstvom, a se 
moramo držati strogih navodil, ki jih vsi poznate. Glede maš med tednom se bomo sproti dogovarjali, ali bo 
maša v kapeli, ali v cerkvi.

yy Jutri se začne teden molitve za edinost kristjanov. Letos je naslov: »Ostanite v moji ljubezni in obrodili boste 
obilo sadu.«  Gradivo so pomagale pripraviti sestre iz ekumenske redovne skupnosti Grandchamp v Švici. Z 
nami delijo izkušnjo in modrost svojega življenja v strogem samostanu. Prepričane so, da so sadovi molitve za 
edinost: tesnejše občestvo z brati in sestrami ter večja solidarnost z vsem stvarstvom.

yy Ta nedelja je nedelja verskega tiska. V Sloveniji se ne smemo pritoževati, da nimamo na razpolago dovolj dob-
rega tiska z duhovnimi vsebinami, le potruditi se moramo, da premagamo bralno lenobo in bolj poskrbimo za 
svoj duhovni razvoj. Vsi dobro poznate župnika Martina Goloba. Ko je bil še župnik v Srednji vasi v Bohinju, je 
ob neki priložnosti dejal: »Kristjana, ki verskega tiska ne bere, lahko pobere!« V mesecu januarju poravnavamo 
tudi naročnino tekočega leta. Verski tednik Družina stane 120 €, mesečnik Ognjišče pa 35 €.

yy Naslednja nedelja je posvečena Svetemu pismu. To je najbolj brana knjiga v zgodovini. Prevedena je v več kot 
2.400 jezikov. Ima velik pomen za današnjo kulturo in kot delo jo lahko gledamo iz različnih zornih kotov: 
kot versko ali zgodovinsko knjigo, saj vsebuje mnogo podatkov o zgodovini Judov ter dogajanju v Palestini 
ob začetku našega štetja. Za kristjana pa je to živa Božja beseda, Božji testament. Po besedah pisatelja pisma 
Hebrejcem je Božja beseda živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč (Heb 4,12). Radi jo jemljimo v 
roke vsak dan in berimo besede življenja, ki so dober svetovalec sredi razburkanega sveta, ki nas pogostokrat 
zapelje, da več ne vemo, kaj je dobro in kaj slabo, kaj nam bo koristilo in kaj nas lahko zelo hitro uniči. Naš 
odrešenik Jezus Kristus je ta živa Beseda. On želi biti naš nevsiljiv svetovalec in vsakodnevni sogovornik. Pos-
lušajmo ga, sprašujemo ga za stvari, ki jih ne razumemo in sprejmimo ga za svojega vodnika.

yy V mesecu februarju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
730 Tenetiše
830

2. nedelja med letom – nedelja verskega tiska
za + Anico Jamnik (obl.), Angelo in Petra Rezàrja ter vse Blejčeve
1. za + Blaža Urbanca (obl.)
2. za + Toneta Perčiča

17. januar

Ponedeljek
1800

Marjeta Ogrska, kneginja; Jakob Hilarij Cosan, mučenec
1. za + Tončko Zaplotnik, dar Jelce Lombar
2. za + mamo Ano Perčič (obl.)

18. januar

Torek
1800

Makarij Aleksandrijski, opat; b. sl. Friderik Baraga, misijonar
za + Antona, Doro in Marjana Zaplotnika

19. januar

Sreda
1800

Fabijan, papež in mučenec; Sebastijan (Boštjan), mučenec
za vse ++ Vrhovnikove

20. januar

Četrtek Agnes (Neža, Janja), mučenka; Epifanij Pavijski, škof 21. januar
Petek Vincencij (Vinko), mučenec; Laura Vicuna, devica 22. januar
Sobota
1900

Henrik Suzo, dominikanec; Ildefonz, škof
1. za + očeta Vinka Valjavca (obl.)
2. za + Petra Hribarja, 7. dan

23.  januar

Nedelja
730 Tenetiše

830

3. nedelja med letom – svetopisemska nedelja
1. za vse ++ Jožove
2. za + Jakoba in Ivano Kern (obl.)
za + Slavka Pečnaka

24.  januar


