
Za vsako dejanje 
se potrebno odločiti … 
Živeti se pravi izbirati. 

Vse življenje 
je nepretrgana 

veriga odločitev.
(Gaston Courtois)
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2. nedelja med letom

oznanilo
KAKŠNO JE MOJE POSLANSTVO? 
Apostol Peter je prišel k Jezusu in ta mu je 
nakazal njegovo poslanstvo: Imenoval se boš 
Kefa … Ni mu rekel: »Hej, Peter, zame boš 
dal življenje; v Rimu te bodo križali.« Če bi to 
storil, bi se Peter gotovo takoj obrnil in odšel. 
Jezus ga je preprosto povabil, naj hodi za njim 
in bo postal ribič ljudi. To pa je bilo Petru, 
ribiču, že bolj domače. 
V treh letih je ob Jezu-
su počasi odkrival svoje 
poslanstvo. Šele s pri-
hodom Svetega Duha ga 
je bolje doumel in prejel 
moč, da je navsezadnje 
šel oznanjat vse do Rima 
in končno za Jezusa 
tudi dal svoje življenje. 
Najti svoje mesto v svetu oz. odkriti svoje 
poslanstvo je temeljna naloga vsakega člove-
ka. Ni lahka. Potrebno je prisluhniti svojemu 
srcu; prepoznati, izkusiti, da sem ljubljen – 
od Boga in tolikih ljudi, kajti samo kdor je 
izkusil ljubezen, lahko tudi sam zares ljubi. 
Stopiti je potrebno na pot očiščenja: potreb-
no je prekiniti z grešnimi navadami, odrezati 
določena razmerja, zapustiti določena okolja, 
se odpovedati določenemu branju in odpre-



ti nova poglavja življenja, vstopiti v 
nova okolja, tkati nova razmerja … 
Potrebno je prisluhniti svojim glo-
bokim željam, zanimanjem, okolju, 
prijateljem, Cerkvi in videti, kam bi 
lahko umestil svoje življenje, da bi bilo 
skladno s tem, kakor me vidi Kristus. 
Potrebno je gojiti drže hvaležnosti za 
prejete darove, odprtosti do Boga in 
do drugih ljudi in se vaditi v darovan-
ju. Ne se bati križa. Doživljanje pad-
cev, porazov, nasprotovanj, nesoglasij 
in odpora sveta je del vsake poti in 
je potrebno za rast, zorenje, spozna-
vanje tega, kar je življenjsko zares 
pomembno. Pomembno je 
vedno znova vstajati in iti 
naprej. Potrebno je vzdrže-
vati domačnost z Bogom, 
saj se poklicanost uresniču-
je v dialogu in ne kot iz-
vrševanje nekega ukaza: po-
trebno si je vzeti trenutke, 
ko si zares s Kristusom, ga 
dolgo zreš, prebiraš duhov-
na besedila, gledaš svete 
podobe …, da bi se prepojil s Kris-
tusovo miselnostjo in ljubeznijo. 

Ozrl se je na Jezusa, ki je šel mimo, in 
rekel: »Glej, Božje Jagnje!« (Jn 1,36)
Gospod, dan je pri koncu in zaprl bom 
veke, kajti moje oči so za nocoj opravile 
svojo nalogo. In moj pogled se bo vrnil 
nazaj v mojo dušo, potem ko se je ves 
dan sprehajal po vrtu, ki si ga ti ustvaril.
Gospod, hvala ti za oči, ta okna, ki so 
odprta v široko prostranstvo. Hvala ti 
za pogled, ki nosi mojo dušo k dru-
gim, kakor plemenit žarek prinaša k 
nam svetlobo in toploto tvojega sonca. 
Ko bom zjutraj odprl svoje oči, te 
prosim, daj, da bodo pripravljene 
služiti tebi, ki si Božje Jagnje. Sto-

ri, da te bo moj pogled vselej opazil, 
daj, da nikdar ne bo tak, da bi varal, 
razočaral, spravljal v obup, temveč 
naj zna vedno občudovati, se vz-
radostiti, prodirati v notranjost …
Daj mojim očem, da se bodo znale 
zapreti, da bi te lažje našle; toda ni-
koli naj se ne obrnejo proč od sveta iz 
strahu pred njim. Daj, da bo moj po-
gled dovolj globok, da spoznam tvojo 
navzočnost v svetu, in daj, da se moje 
oči nikdar ne zapro pred bedo ljudi.
Naj bo moj pogled jasen in odločen, 
vendar naj se zna tudi omehčati in 

Tisti čas je Janez Krstnik 
spet stal tam 
in še dva izmed 
njegovih učencev. 
Ozrl se je na Jezusa, 
ki je šel mimo, in rekel: 
»Glejte, Jagnje Božje!«
Učenca sta slišala, kaj je rekel, 
in odšla za Jezusom.       (Jn 1,35–37)

moje oči naj bodo sposobne jokati. 
Daj, da moj pogled tistega, ki ga za-
dene, ne umaže, naj ne vznemirja, 
temveč pomirja, naj ne spravlja v 
žalost, temveč posreduje veselje, naj 
ne zavaja in lovi, temveč naj vabi …, 
vabi k temu, da te ljudje prepoznajo. 
Naj bo klic, glas trobente, ki skliče 
vse ljudi, da pritečejo na prag svoje 
hiše. Ne zaradi mene, Gospod, tem-
več zato, ker boš ti šel mimo. Takrat, 
moje sestre in brate, ne bom gle-
dal jaz, ampak jih boš pravzaprav 
gledal ti in jim boš dajal znamen-
ja tudi po meni. Po: M. Quoist

NEDELJA, 14. januar 2018
    2. nedelja med letom
9.30 za + iz družine Tkalec

NEDELJA, 21. januar 2018
    3. nedelja med letom
9.30 za zdravje

SVETE MAŠE

Nasmejan obraz 
Obraz, ki sije, je obraz, ki se smehl-
ja. Pri človeških bitjih – edinih, ki 
se znajo smehljati  – smehljaj naredi 
obraz svetel in sijoč. Življenje bi bilo 
neznosno breme, če ne bi srečevali 
lepih in dobrohotnih obrazov, ki se 
nam smehljajo. Misel na Boga, ki nas 
gleda, vedno in povsod z  zgrbančen-
im obrazom surovih potez, bi nam 
zagrenila življenje, ki bi postalo težko, 
nemogoče. Boga, ki nam grozi in je 
vedno jezen, so si izmislili ljudje. In če 
so se ga potem hoteli rešiti in prežive-
ti, so se morali zateči v ateizem. Toda 

Bog, ki nas gle-
da z obrazom, 
ozaljšanim z 
neskončno lep-
im in milim 
s m e h l j a j e m , 
nas napolnjuje 
z mirom. Mir 
ljubi in gra-
di samo tisti, 
ki se tako kot 

Bog vsak dan trudi, da prihaja drugim 
naproti s sijočim obrazom.

Človek, ki ve, da mu novi dan 
utegne prinesti kaj odločilnega, 

vstane že pred svitom, 
da ne bi ničesar zamudil. 

Pri luči se pripravlja na svoje delo … 
Tako ravna tudi kristjan 

to jutro novega leta. 
Novi dan ga najde 

popolnoma v službi Bogu, 
ki podarja ta dan, 

kot je naklonil vse prejšnje dneve.
 (Maurice Bovet)
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Ste se danes 
že nasmejali?

Resnični napredek
Blagostanje in sreča ne padeta kar z neba.
Blagostanje lahko raste iz trdega dela, 
toda sreča raste samo in izključno iz srca, 
iz dobrote in prijaznosti.
Resnični napredek se ne rojeva 
z vedno boljšo komunikacijsko tehniko, 
vedno boljšo biotehnologijo, 
gensko in medicinsko tehnologijo, 
ampak tako, da ljudje našega sveta 
postajajo boljši, prijaznejši in srečnejši.
Brez ljubezni do bližnjega kultura 
nima nobenega smisla.
Brez ljubezni do bližnjega tudi v tem letu 
ne bomo drugačni kot dobro oblečeni barbari.
Iztrgajmo to novo leto krempljem egoizma. 
Naj postane ljubezen do bližnjega moda novega leta.

Modri z vzhoda, ki so videli zvezdo, 
so bili srečni: iskali so te 

in ti prinesli dragocena darila. 
Toda jaz sem srečnejši od modrih, 
kajti ti si me poiskal in mi prinesel 

najdragocenejše darilo – 
svoje odrešenje.

(indijska božična pesem)

Dovolj je, če ugasne 
ena sama zvezda, da karavana 

v puščavi zgreši pravo smer.
(Helder Camara)

Janezek piše kontrolno nalogo iz 
matematike. K njemu pristopi pro-
fesor in mu reče: ‘’Janezek, upam, da 
te tokrat ne bom zasačil pri prepiso-
vanju ...’’ Janezek: ‘’Tudi jaz to upam, 
gospod profesor!’’

Policaj zaustavi pijanca ob 4 zjutraj.
“Kam pa vi greste?” “Na predavan-
je” - odgovori pijanec. “A me imaš 
za norca - kdo ima predavanje ob 4 
ponoči ?!” “Moja žena.”

Kakšna je razlika med Red bullom in 
pol litra šnopsa? Red bull ti da krila, 
pol litra šnopsa pa pogon na vse štiri.


