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Mt 5,13–16 
SVETITI, KJER JE NAJTEŽJE, A NAJBOLJ POTREBNO 

 

Kristus nam v današnjem evangeliju naroča: »Vi ste luč sveta. 
Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela 
in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih« (Mt 5,14.16). Lahko je biti 
luč v obilju in varnosti lastne sobice, a je to lahko sebično dejanje, 
kajti pomeni, da svetimo le sebi. Ni lahko svetiti v prerivanju in 
hrupu trga, a tu je naša luč najbolj potrebna.  
Današnji evangelij pa nam daje še drugo podobo: podobo soli, ki 
dopolnjuje prvo o luči: »Vi ste sol zemlje.« Podobi luči in soli nam 
govorita, da ni lahko služiti, a je služenje v družbi potrebno. V 
Jezusovem času je imela sol pomembnejšo vlogo, saj niso poznali 
hladilnikov in zamrzovalnih skrinj. Če so hoteli dlje časa ohraniti  
živila, zlasti meso in ribe, so jih morali osoliti. Kakor je sol ohranila 
hrano pred pokvarljivostjo in propadom, tako ljudje, ki služijo 
drugim in se jim dajo na voljo, varujejo družbo pred pokvarjenostjo 
in propadom. Taki ljudje družbo »držijo pokonci«. Gorje družbi, kjer 
ne bi bil nihče pripravljen služiti. Svet nujno potrebuje ljudi, katerih 
dobra dela bodo svetila kakor luč.  
Z zglednim življenjem, z opravljanjem dobrih del najboljše pričamo 
za Boga. Lahko pa bi tudi obrnili trditev, da vsakdo, ki opravlja 
dobra dela, oznanja Boga, saj dobrota in dejanja ljubezni kažejo na 
Kristusa in na njegovo božanstvo, ker »je Bog ljubezen« (1 Jn 4,8).  
Prosimo Gospoda, da bi mogli svoja dobra dela opravljati v  
povezanosti z njim in tako pričati o njegovi dobroti. 

 
Svetilke tudi ne 

prižigajo in  
ne postavljajo 
pod mernik, 
marveč na 

svetilnik  
in sveti vsem, ki 

so v hiši.  
Tako naj vaša luč  
sveti pred ljudmi,  

da bodo videli  
vaša dobra dela  
in slavili vašega 

Očeta,  
ki je v nebesih.  

 
(Mt 5,15–16) 

 
 

VEROUK PO REDNEM RAZPOREDU 
(v četrtek, 9.2. odpade v Tomaju in Pliskovici) 
 
V torek, 7. februarja srečanje MPS v župnišču ob 18h. 
 
Delavniške maše so ob 17.30 

OBVESTILA 
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06.02.2017 
PONEDELJEK 
Pavel Miki in japonski muč. 

 
 
KAPELA 
 

           
 1730 

 
VV Jug in Vrtovec, Tomaj 111 

07.02.2017 
TOREK 
 

 
KRIŽ 

 

 1730  
V Milivoj Starc, Križ 158 

08.02.2017 
SREDA 
 

 
KAPELA 

    
 1730 

 
VV Abram, Bratina, Orel in Žerjal, 
Tomaj 75 

09.02.2017 
ČETRTEK 
 

 
KAPELA 

 
 1730 

 
V Herman Tavčar, Tomaj 19 

10.02.2017 
PETEK 
Sholastika, devica 

 
KAPELA 

 
 1730 
 

 
VV Večerina in Rončel, Tomaj 69 

 
11.02.2017 
SOBOTA 
Lurška Mati Božja 
Svetovni dan bolnikov 

 
 
BOLNICA 
 
SEŽANA 

 
  
 1600 

 
 
Za bolnike 

12.02.2017 
6. NEDELJA 
MED LETOM 
 

 
PLISKOVICA 
 
TOMAJ 

         
   830 
 
 1000 

 
V Karel-Drago Širca, Pliskovica 56 
 
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE  

 

RAZPORED SV. MAŠ  DUHOVNA MISEL 

 
V evangeliju današnje nedelje, ki je takoj za blagri, Jezus pravi 
svojim učencem: »Vi ste sol zemlje … Vi ste luč sveta« (Mt 
5,13.14.) To nas malo začudi, če pomislimo, koga je imel 
Jezus pred seboj, ko je izrekel te besede. Kdo so pravzaprav 
bili ti učenci? Bili so ribiči, preprosti ljudje … Toda Jezus jih 
gleda z Božjimi očmi. Njegovo trditev razumemo kot nekaj, 
kar izhaja iz blagrov. Jezus namreč hoče reči: »Če boste ubogi 
v duhu, če boste krotki, če boste čistega srca, če boste 
usmiljeni…, boste sol zemlje in luč sveta!«  
Da pa lahko bolje razumemo podobi soli in luči, moramo 
vedeti, da je bilo po judovski postavi predpisano dati nekaj soli 
na vsako daritev namenjeno, Bogu, kot znamenje zaveze. Luč 
pa je bila za Izrael simbol mesijanskega razodetja, ki slavi 
zmago nad temo poganstva. Kristjani, novi Izrael, torej 
prejmejo poslanstvo za vse ljudi, da morejo z vero in 
karitativno ljubeznijo dajati smer, posvetiti in napraviti 
rodovitno vse človeštvo.  
Vsi mi krščeni smo učenci in misijonarji ter poklicani, da 
postanemo v svetu živ evangelij. S svetim življenjem bomo 
namreč dali ‘okus’ v različnih okoljih ter jih obvarovali 
propadanja, kakor to stori sol.  
S pričevanjem pristne karitativne ljubezni pa jim bomo 
prinašali Kristusovo luč. Toda če kristjani izgubimo okus in s 
tem ugasnemo našo navzočnost kot sol in luč, izgubimo 
učinkovitost. Kristjan mora biti svetla osebnost, tista, ki 
prinaša luč in daje luč. Luč, ki pa ni njegova, temveč je Božji 
dar, Jezusov dar. papež Frančišek, feb. 2014 

 
 

Gospod Jezus,  
imenuješ nas sol zemlje  
in luč sveta  
in nas svariš,  
naj ne zapravljamo tvojih darov.  
Naše svetilke so prižgane.  
Zahvaljen za ogenj,  
s katerim moremo ogrevati,  
in za svetlobo,  
da se od nas umakne tema.  
Le z medlim sojem gori naša 
oljenka,  
kadar pozabljamo nate.  
Ne dopusti, da bi stenj ugasnil.  
Strah nas je večne noči. 
 


