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Mt 6,24–34 
NE MORETE SLUŽITI BOGU IN MAMONU 

 

Ljudje se hitro zbegamo in preusmerimo svojo pozornost od tega, k čemur smo 
zavezani. Osredotočenost na služenje Bogu pomaga človeku, da ima enega 
gospodarja. Če služimo dvema gospodarjema, se prej ko slej znajdemo v 
precepu glede tega, kako ohraniti zvestobo enemu ali drugemu. Če se je človek 
posvetil Bogu, potem se ne more na isti način posvetiti služenju denarja. Mamon 
oziroma denar je namreč eden največjih konkurentov Bogu, saj, vsaj na videz, 
človeku daje občutek varnosti in blagostanja. Posedovanje denarja človeku 
pravi, da je lahko neodvisen in samostojen, da se lahko zanese sam nase. 
Vendar ni čisto tako. Denar človeku ne more zagotoviti ničesar, saj je končno 
človekovo življenje v Božjih rokah. Jezus torej spodbuja ljudi, ki ga poslušajo, naj 
se otresejo nepotrebnih skrbi in ne zapravljajo moči za tisto, kar jim ne 
zagotavlja blagostanja. Bog sam skrbi za človeka in zaupanje v Boga je pravo 
blagostanje. Pravo bogastvo se odkrije v skromnosti in preprostosti, v zaupanju 
v Boga. Jezus ne kliče k brezdelju, temveč predstavlja Boga kot tistega, ki ljudi 
resnično hrani in oblači. Kdor ne zaupa Bogu, živi v stalni napetosti, kdor pa išče 
njegovo kraljestvo in njegove zakone, temu bo navrženo tudi vse drugo, kar 
potrebuje. In končno modrost, vezana na sedanjost: Vse kar je je to, kar je tukaj 
in sedaj. Jutri še ne obstaja, zato ni mogoče z gotovostjo napovedati, kaj bo jutri 
prinesel. Če bom čakal na jutri, se mi kaj hitro lahko zgodi, da ne bom zaznal 
današnjega dne. Mnogi izmed nas pa živimo za jutri in tako nikoli resnično ne 
zaživimo. Modrost je torej v tem, da ostanemo navzoči v Bogu in vse podredimo 
in izročimo njemu. 

Poglejte ptice pod 
nebom:  

ne sejejo in ne žanjejo  
in ne spravljajo v žitnice,  

in vaš nebeški Oče jih 
živi.  

Ali niste vi  
veliko več vredni ko one? 
Kdo izmed vas pa more s  

svojo skrbjo dodati 
svojemu 

življenju en sam 
komolec?  

In za obleko,  
kaj ste v skrbeh?  

Poglejte lilije na polju,  
kako rastejo;  

ne trudijo se in ne 
predejo,  

a povem vam,  
da se še Salomon  

v vsem svojem sijaju  
ni oblačil kakor  

katera izmed njih.  
 

(Mt 6, 26–29) 

VEROUK:  zimske počitnice 
Na pepelnično sredo obred pepeljenja v kapeli, v nedeljo pri obeh mašah.  
V nedeljo, 12.03. ob 16h v Dutovljah srečanje člane Gospodarskih svetov: 
g. Tomaž Kodrič – odnos med župnikom in GS – praktični nasveti 
pridobivanja finančnih sredstev za župnijo. 
In še vabilo mladim: 
Kako	(p)ostati	srečen?	

Va	bljeni	na	večer	za	mlade,	kjer	bomo	poskušali	skupaj	z	gosti	večera	predstaviti		
zanimivo	temo	za	mlade	“prehoditi	pot	od	zaljubljenosti	do	prave	ljubezni”.	Kaj	to	sploh	
pomeni	in	kako	živeti	v	stiku	s	svojim	telesom.		Kaj	o	tem	govori	Bog,	ki	si	za	vsakega	od	
nas	želi,	da	bi	bil	izpolnjen	in	srečen.	Če	si	tega	želiš	tudi	ti,	lepo	povabljen	v	župnišče	v	
Tomaj,	v	petek,	10.	marca	2017,	ob	18.00	uri.	Gosta	večera	bosta	Anja	Kastelic	in	Jani	
Jeriček	(Center	Chiara	http://www.center-chiara.si/)	

OBVESTILA 



 

27.02.2017 
PONEDELJEK 
 

 
 
KAPELA 
 

          
  800 

 
Na čast sv. Dužini, Tomaj 7 

28.02.2017 
TOREK 
 

 
KAPELA 

 

  800  
Po namenu od drugod 

01.03.2017 
SREDA 
PEPELNICA 

 
KAPELA 

    
 1730 

 
VV Rudolf in Zora Škerlj, Tomaj 46 

02.03.2017 
ČETRTEK 
Pred prvim petkom 

 
KAPELA 

 

 1730 
 
VV Tavčar, Tomaj 60 

03.03.2017 
PETEK 
I. petek 

 
 

 
  

 

04.03.2017 
SOBOTA 
HVALNICE 

 
KRIŽ 
 

 
 1730 

 
VV Starc, Križ 179 

05.03.2017 
1. POSTNA 
NEDELJA 
 

 
PLISKOVICA 
 
TOMAJ 

         
   830 
 
 1000 

 
V Viktor Fabjan, Kosovelje 11 
 
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE  

RAZPORED SV. MAŠ  DUHOVNA MISEL 

Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo dodati svojemu 
življenju en sam komolec? (Mt 6,27) 

 

Življenje skriva toliko presenečenj.  
Od samega presenečenja so mnogi kot ohromljeni – ali 
nasprotno –  
zajame jih panika in na slepo nekaj storijo,  
pogosto prav tisto, kar je najbolj narobe.  
Če postane stvar kritična, je prvo pravilo:  
Brez panike! Ne izgubite glave! 
 
Pogosto je nevarnost veliko manjša,  
kot si jo ustvari strah.  
Pameten je, kdor vzame resničnost tako, kot je,  
ne takšne, kot bi jo rad imel. 
Pameten je, kdor ostane miren,  
četudi je vzdušje zelo napeto. 
 
Pameten je, kdor v kritičnem položaju  
ne izgublja zaupanja.  
Ob koncu bo vse imelo svoj smisel,  
ob koncu bo vse dobro.  
To zaupanje nas rešuje pred paniko. 
 
 
 
                          
 
 
 

 

 
Gospod, hvala ti,  
ker vodiš naše misli, besede in 
dejanja,  
ker smo tvoji ljubljeni otroci   
in ker vedno obrišeš naše solze  
in nam pomagaš, da začnemo 
znova.  
Hvala za tvojo veliko obljubo  
po preroku Izaiju:  
»Jaz te ne pozabim.«  
Prosimo te, naj tudi mi  
nikoli ne pozabimo,  
da smo tvoji otroci. Amen. 
 
 
 
 

 

 


