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6. nedelja 
med letom

oznanilo
On hoče, 
da bi se 

vsi ljudje rešili 
in prišli do 

spoznanja resnice.
1 Tim 2,4

Lk 5,1–11 
VSI SMO RIBIČI NA GLOBOKEM 
Evangelij v katerem Jezus stopi v Petrov 
čoln, iz njega uči in omogoči ulov (hra-
no), lahko dojemamo tudi v evharistični 
luči. Ali ni to čudovita podoba Cerkve 
z evharistijo v središču? Noč brezplod-
nega truda se konča, ko evharistični 
Jezus stopi v 
čoln, da nas reši 
p o g u b l j e n j a . 
Ločeni od Boga 
smo v rokah 
smrti, z Njim 
pa smo reše-
ni za življenje.
Že zgled svetega arškega župnika Ja-
neza Marije Vianneyja, nam govori o 
nenadomestljivi vlogi duhovnika pri 
evharistiji. Brez duhovnika ne bi bilo 
Jezusa v našem čolnu, ali drugače: 
svetega Rešnjega telesa ne bi bilo med 
nami. Vianneyjeve besede se glasijo: 
»Če bi ukinili zakrament duhovništva, 
ne bi imeli Gospoda. Kdo ga je postavil 



v tabernakelj? Duhovnik. Kdo je 
sprejel vašo dušo ob sprejemu 
v življenje? Duhovnik. Kdo jo 
hrani in ji daje moč za njeno 
potovanje? Duhovnik. Kdo jo 
pripravlja za prihod pred Boga, 
jo končno umije v krvi Jezusa 
Kristusa? Duhovnik … Če bi do-
bro razumeli, kaj je duhovnik v 
svetu, bi umrli, vendar ne zaradi 
strahu, marveč zaradi ljubezni 
… Pustite župnijo dvajset let 
brez duhovnika in ljudje bodo 
častili živali … Duhovnik ni 
duhovnik zaradi sebe, temveč 
zaradi vas.« Jezusovo naročilo 
Petru v evangeljskem odlom-
ku tako velja tudi slehernemu 
duhovniku: »Ne boj se! Odslej 
boš lovil ljudi« (Lk 5,10). »Loviti« 
pomeni pomagati ljudem priti v 
poživljajoči odnos s Kristusom. 
Duhovnik je predvsem učitelj 
vere: najprej s pričevanjem, šele 
nato s poučevanjem. Pričevalec 
pa je, ko verniki in drugi ob njem 

začutijo, da ni sam »v čolnu« živl-
jenja, ampak da je z njim vstali 
Gospod, da se Nanj zanaša, da 
vodi ter usmerja samo k Njemu 
in da po njem deluje sam Vstali. 
Ker pa je duhovnikov iz leta v 
leto manj, je pomembno de-
jstvo, da smo pa vsi krščeni na 
svoj način »pri krstu postali 
deležni Kristusove duhovniške, 
preroške in kraljevske službe in 
izvršujejo svoj delež poslanstva 
celotnega krščanskega ljudstva v 
Cerkvi in v svetu.« (C 31) Zato 
je prav, da verni laiki, veliko-
dušno in ob primerni usposo-
bljenosti prevzemajo v občest-
vih tiste naloge, ki niso bistveno 
vezane na službeno duhovništvo.
Če smo v čolnu skupaj s Kris-
tusom, brez strahu odrin-
imo na globoko in zaupaj-
mo Njegovim besedam,  ki 
nam kliče: »Ne boj se!« 

Vsi ste poklicani 
k svobodi, bratje. 

Le da vam svoboda 
ne bo pretveza 

za življenje po mesu, 
temveč služite 
drug drugemu 

po ljubezni.
(Gal 5,13)



Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: 
»Odrini na globoko in vrzite svoje mreže na lov!« (Lk 5,4)

RIBIČI
Jutro je odprlo vrata v sončni dan
in nas našlo med vsakdanjimi opravili, 
kjer razpenjamo načrte in krpamo upanje.
    Če bi imeli pogum vreči mreže na Besedo, 
    bi bili nagrajeni z darovi duhovnega obilja, 
    bili bi spravljeni s seboj in svetom, 
    in pripravljeni biti ob pravem času na pravem mestu.
Vemo, da moramo odriniti na globoko, 
v čiste vode življenja s Tvojo milostjo, 
kjer na kristalni gladini Resnice 
lahko vprašamo svojo podobo: Kdo sem?
    Soočenje s seboj šele ob Tvojem odpuščajočem pogledu
    znova dviguje oči v smiselnost bivanja.
    In nam iz zastonjske Ljubezni 
    podarja osmišljeno življenje.

Ko pa je nehal govoriti, 
je rekel Simonu: 
»Odrini na globoko in 
vrzite svoje mreže na lov!« 
Simon se je oglasil in mu rekel: 
»Učenik, vso noč smo se trudili, 
pa nismo nič ujeli; 
toda na tvojo besedo 
bom vrgel mreže.« 

In ko so to storili, 
so zajeli veliko množino rib,
da so se njih mreže trgale. 
Pomignili so tovarišem 
v drugem čolnu, 
naj jim pridejo pomagat. 

Ti so prišli in napolnili 
so oba čolna, 
da sta se potapljala. 
Ko pa je to videl Simon Peter,
 je padel Jezusu k nogam 
in rekel: »Pojdi od mene, 
Gospod, ker sem 
grešen človek!«       (Lk 5,4–8)
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Ste se danes 
že nasmejali?

NEDELJA, 13.02.2022
6. nedelja med letom
9.30 za + Ireno Gaberšek
 NEDELJA, 20.02.2022
  7. nedelja med letom
  9.30 za + snaho 
          Vladimiro Bedernjak
NEDELJA, 27.02.2022
8. nedelja med letom
9.30 za + Alojza, Ano 
        in sorodnike Vučina

SVETE MAŠE

Bog naj bo s teboj,
kadar se čutiš močnega,
pa tudi, ko omaguješ.
  Bog naj te spremlja
  na vseh tvojih poznanih,
  kakor tudi novih poteh.
Bog naj te nosi,
kadar se čutiš slabotnega
in bi najraje odnehal.
  Bog naj te posluša, 
  ko se pogovarjaš z njim
  ali si pred njim brez besed.
Bog naj ti pošlje
dobre prijatelje,
ko si vesel ali žalosten.
  Bog naj te vodi,
  kadar se ti zdi,
  da pred tabo več ni
  prav nobene poti.

Blondinka: »To še verjamem, 
da me je prinesla štorklja - da je 
pajek odpeljal avto!?!«

V gostilni se začneta Franci in 
Milan prepirati. »Milan,« zakriči 
Franci: »tebi pa ne manjka 
veliko do popolnega bedaka.« 
Milan: »Le miza naju loči .«

»Pes, ki ste mi ga prodali, je 
zanič.« »Kako zanič?«
»Nocoj je tako glasno lajal, da 
nismo slišali tatov!«

»Že tri leta ne govorim s svojo 
ženo.« »Zakaj pa ne?« »Da je ne 
prekinjam.«


