
EVANGELJSKI ODLOMEK (1 Sam 3,1–10)

Deček Samuel je torej služil Gospodu pred 
Helijevimi očmi. Tisti čas je bila beseda 
Gospodova redka, videnje ni bilo pogostno. 
Nekega dne je spal Heli na svojem mestu. 
Njegove oči so začele pešati; ni mogel videti. 
Božja svetilnica pa še ni ugasnila in Samuel je 
spal v Gospodovem svetišču, kjer je bila skri-
nja božja. Tedaj je Gospod poklical Samuela in 
ta je odgovoril: »Tukaj sem.« Tekel je k Heliju 
in rekel: »Tukaj sem, ker si me klical.« Odvrnil 
je: »Nisem klical. Vrni se, sin, in spi!« Šel je in 
zaspal. Gospod pa je zopet poklical Samuela. 
Samuel je vstal, šel k Heliju in rekel: »Tukaj 
sem, ker si me klical.« Odvrnil je: »Nisem kli-
cal, moj sin. Vrni se in spi!« Samuel še namreč 
ni spoznal Gospoda in Gospodova beseda 
mu še ni bila razodeta. Gospod pa je še tretjič 
poklical Samuela. Vstal je, šel k Heliju in rekel: 
»Tukaj sem, ker si me klical.« Tedaj je Heli 
spoznal, da je Gospod klical dečka. In Heli je 
rekel Samuelu: »Pojdi in spi! In Če te pokliče, 
reci: ´Govori, Gospod, tvoj hlapec posluša!´« 
Samuel je šel in zaspal na svojem mestu. 
Tedaj je prišel Gospod, se ustavil in zaklical 
kakor poprej: »Samuel, Samuel!« Samuel je 
odgovoril: »Govori, tvoj hlapec posluša!«

KRATKO BRANJE: GALEB IN RIBIČ

Ob sončnem vzhodu je nek galeb letel zelo 
visoko nad morjem. Pod sabo je v peni sredi 
širne modrine zaznal ribiško barko. 

»Oh, če bi jaz sam imel eno tako mrežo kot 
jo ima ta človek,« si je dejal galeb, »ne bi bil 
omejen na le eno ribo, ki jo po tolikih posku-
sih končno zgrabim zgrabim in potegnem iz 
vode!«

Medtem pa si je tudi ribič sam pri sebi, prev-
zet od galebovega poleta, dejal: »Če bi sam 
imel pregled od zgoraj, kje mi je iskati ribe, se 
ne bi spuščal v take pustolovščine v globokih 
vodah in niti slučajno se tako zgodaj ne bi 
oddaljeval od obale, kjer je vsak ribič slep in 
se njegov sluh izgubi v neskončnosti.«
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ČAS ZA RAZMIŠLJANJE

Mnogi ljudje zapravljajo svoje življenje ne da 
bi se zavedali sami sebe, ne da bi razmišljali 
o svojem poslanstvu in o tem, kaj v resnici 
želijo postati v svojem življenju. Živijo skopo 
omejeni, ko se ženejo, da bi posnemali 
druge, da bi dajali videz ali celo bili enaki 
kot nekdo, ki mu zavidajo ali ga obožujejo. 
Vzgajati pomeni pomagati vsakemu učencu, 
da postane to, za kar je poklican. Da se 
ljubi, sprejme in krepi svoje darove in spo-
sobnosti, zavedajoč se svoje enkratnosti in 
neponovljivosti. 

Živeti pomeni izgrajevati sebe. Življenje 
zahteva trd boj, da bi postali to, kar je 
resnično v nas. Drugim boš lahko pomagal 
na tej poti le, če boš ta boj živel ti sam, z 
osebno obvezo za trajno duhovno rast. Da bi 
drugemu pomagal biti avtentičen in dober, 
se moraš najprej sam iz dneva dan truditi za 
napredek.  Ljubiti in spoštovati druge je mo-
goče le, ko nekdo začne ljubiti in spoštovati 
sebe, to pa pomeni sprejeti in ceniti se sam 
na sebi, ne pa po tem, za kar se pretvarjaš 
da si, kaj šele po tem kar imaš ali misliš da 
imaš.
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SIMBOLIČNA SLIKA

ZAKLJUČNA MOLITEV
Vse ob svojem času (Prid 3,1–8)

Vse ima svoj čas
In vsak opravek ima svojo uro pod nebom:
Je čas rojstva in čas umiranja;
Čas, da se sadi in čas, da se vsajeno izruva;
Čas ubijanja in čas ozdravljanja,
Čas podiranja in čas zidanja.
Je čas jokanja in čas smejanja,
Čas žalovanja in čas plesanja.

Je čas za metanje kamenja  
in čas zbiranja kamenja,
Čas objemanja in čas, ko se zdržiš objemanja.
Je čas pridobivanja in čas izgubljanja,
Čas zbiranja in čas razmetavanja.
Je čas trganja in čas šivanja,
čas molčanja in čas govorjenja.
Je čas ljubezni in čas sovraštva,
Čas vojne in čas miru.

Poklicna pastorala 
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VIDEO IZZIV

TUKAJ SEM 
Kaj je poklicanost? - Mike Schmitz 

youtube https://youtu.be/H-Dd6u6c3QE 

☻slovenski podnapisi

Duhovnik Mike Schmitz je 
odgovoren za pastoralo 
mladih in mladih 
odraslih v škofiji Duluth 
v Minnesoti (ZDA) in je 
kaplan v Newmanovem 
študentskem domu v Duluthu.

Vsi smo geniji, a če 

boš sodil ribo po njeni 

sposobnosti za plezanje po 

drevesu, bo celo življenje 

mislila, da je neuporabna.


