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Mt 4,12–23 
TEOLOGIJA IN PEDAGOGIKA BOŽJEGA KLICA 

 
Hm, Božji klic! Če ljudje slišijo kaj takega, najprej vprašajo, kako se to zgodi: »Zakaj se je 
odločil za duhovnika? Le kaj je slišal? Kaj hudega se mu je zgodilo?« Tokratni evangeljski 
odlomek opisuje, kako je Jezus poklical prve učence (Andreja, Petra, Janeza, Jakoba) in 
lepo odstira »Božjo pedagogiko« nekakšno Božjo strategijo. Preprosteje – opisuje nam, 
kako se Bog približuje človeku in ga kliče za sodelavca.  
Ko je Jezus »hodil ob Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata … Metala sta mrežo v 
jezero; bila sta  namreč ribiča« (Mt 4,18). Kristus se bliža človeku tam, kjer je. Pristopi k 
njemu sredi njegovih skrbi in dela, sredi njegovih naporov in iskanj. Kristusova pot do 
človeka ne gre prek velikih in pomembnih dejanj, ampak se mu približa sredi vsakdanjika. 
Napačno ravnajo tisti, ki pričakujejo velikih in bleščečih dogodkov, po katerih jih bo Bog 
poklical. Ribiča, ki sta vestno opravljala svoje delo, je Kristus osebno nagovoril in jima dejal: 
»Hodita za menoj«. Preprosto ju je povabil, naj sledita njegovemu zgledu. V slogu 
človekove pridobitvene logike bi bilo naravno, da jima bo razložil, kakšne bodo »delovne 
razmere«. Pričakovali bi, da jima bo povedal, koliko bosta zaslužila. A nič od tega:  njegov 
zgled, skratka, osebnost Jezusa Kristusa, jima bo zadostovala! Osnovno pri klicu bratov je 
Jezusova pobuda. On se prvi približa, on kliče, vabi. Človek se samo odziva. Nihče ne 
more reči, da ima pravico postati duhovnik ali kristjan, lahko samo odgovori na Božji klic ali 
pa ga zavrne. Brata Jakob in Janez sta tako odgovorila na Jezusov (po)klic, da sta »takoj 
pustila čoln in očeta ter šla za« Jezusom. Pravzaprav sta zapustila vse: gmotne dobrine 
(čoln, saj sta samo to imela) in človeške vezi (očeta, nista bila poročena). Odločitev za 
Boga naj bo celostna, ne polovična. Obstaja pa velika nevarnost, da se z leti naša odločitev 
za Boga »ohladi« in postane polovična, morda samo četrtinska.  
 

Ljudstvo,  
ki je sedelo v temi,  
je zagledalo veliko 

luč;  
in njim, ki so sedeli  

v deželi smrtne 
sence, 

 je luč zasvetila. 
Od tedaj je začel 

Jezus  
oznanjati in 
opominjati: 

 »Spreobrnite se,  
zakaj nebeško 

kraljestvo  
se je približalo.«  

 
(prim. Mt 4,16–17) 

 

 
VEROUK PO REDNEM RAZPOREDU 
 
Ta teden obiskujem družine: UTOVLJE (ponedeljek), 
DOBRAVLJE (torek),  KRIŽ (petek in sobota). Če kdo želi obisk 
zvečer po maši, naj mi to, prosim, sporoči. 
 

OBVESTILA 



 

23.01.2017 
PONEDELJEK 
 

 
 
KAPELA 
 

         
  1700 

 
V Stanislav Gomezel, Tomaj 112 

24.01.2017 
TOREK 
Frančišek Saleški, šk.c.uč. 

 
KAPELA 

 

  1700  
Za žive in pokojne Tomaj 7 

25.01.2017 
SREDA 
Spreobrnitev ap. Pavla 

 
 
KRIŽ 

 
  1700 

 
V Frančiška Zoretič, Filipčje Brdo 1 

26.01.2017 
ČETRTEK 
Timotej, Tit, škofa 

 
KAPELA 

 
  1700 

 
V čast Sv. Duhu, Tomaj 19 

27.01.2017 
PETEK 
Angela Merici, rd. 

 
BRITOF 

 
  1700  

 
V Danica Škerlj, Tomaj 54, 30.dan 

 
28.01.2017 
SOBOTA 
Tomaž Akvinski, d. c.uć. 

 
 
KAPELA 

 
  
 1700 

 
 
VV Zora, Viktor, Rajko Orel, Tomaj 
112 
 

29.01.2017 
4. NEDELJA 
MED LETOM 
Nedelja sv. pisma 

 
PLISKOVICA 
 
TOMAJ 

         
   830 
 
 1000 

 
VV Širca in V Darko Škvarča, 
Pliskovica 24 
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE in 
v zahvalo za srečen zakon 

RAZPORED SV. MAŠ  DUHOVNA MISEL 

Kristus je oznanjal blagovest o Božjem kraljestvu, ki se je približalo (Mt 
4,17), s svojim zgledom je kazal pot v to kraljestvo miru, ljubezni in 
edinosti. 
Da bi to Kristusovo odrešilno delo moglo biti raztegnjeno na vse čase in vse 
kraje, je Kristus priklical v bivanje sveto Cerkev, ji izbral prve vodnike, in nad 
nje, njihove naslednike in pomočnike, ter nad vse verne razlil darove Svetega 
Duha. 
Kristusovo duhovniško, preroško in vodniško službo opravlja vsa Cerkev, 
celotno Božje ljudstvo. Vsi, ki smo bili s krstom vraščeni v Kristusa, smo naprej 
živeči Kristus, in Kristus je tisti, ki prek nas deluje kot duhovnik, prerok in 
vodnik. Kristus prek vseh nas moli, posvečuje, opravlja daritve, razglaša veselo 
oznanilo evangelija, poučuje in vodi ljudstva sveta skozi preizkušnje 
vsakdanjega življenja v večna bivališča. 
Čim bolj smo odmrli grehu, čim bolj nas je prekvasila dobrota, čim več je v nas 
vstajenskega življenja, tem lažje in uspešneje deluje v nas in prek nas sam 
Kristus. Vsi smo velik, enoten in vendar zelo raznolik organizem, ki se mora 
truditi v luči, kot nam naroča apostol Pavel: »Govorite vsi isto in naj ne bo med 
vami razprtij, temveč bodite popolni v enem duhu in enem mišljenju.« Vsakdo 
ima svojo posebno nalogo, ki jo more v sodelovanju s Kristusom le on sam 
izpolniti, vendar vse to v sobivanju z drugimi in v koristi celotne Cerkve. 

Izbiral si svoje učence  
kakor Oče preroke v stari zavezi;  
nisi nagovoril kogar koli,  
naj hodi za teboj.  
Zato bodi zahvaljen,  
da se v evharistiji daješ vsem,  
da nas vse kličeš na svojo pot.  
Dobro veš, zakaj se obotavljamo. 
Preveč smo navezani na udobje,  
ti pa si večni brezdomec,  
po Judeji, Samariji in Galileji.  
Naj nam bosta vzor Zebedejeva 
sinova,  
da ne bomo več pomišljali  
hoditi po sledi tvojih stopinj. 
 

 
 

 


