
NOBEN SLUŽABNIK NE MORE SLUŽITI DVEMA GOSPODARJEMA
Sodobna družba je zelo tolerantna in se trudi, da bi bile osnovne 

človekove pravice merilo obnašanja. Bili so časi, ko smo se glede človekovih 
pravic sklicevali na Božjo postavo, v liberalni družbi, pa ni prave osnove za 
moralno obnašanje, zato se sklicujemo na splošno opredeljene človekove 
pravice, ki jih ne sme kršiti nobena oblast. Vsi pa vemo, da je to samo lepa 
teorija, ki je daleč od resničnega stanja. Čim bogatejši je določen narod, 
toliko več pravic si vlada prisvaja, da ima pod nadzorom svoje državljane. Zato radi rečemo, 
da se sodobnik obrača po vetru in se prilizuje tistemu, ki ima oblast, ne da bi pomislil, 
da mora vsakdo imeti jasna stališča, če hoče biti srečen. Osebna neodločnost in duhovna 
zbeganost mnoge pripelje v shizofrenijo, ali razdvojeno osebnost. Mnogi ne vedo, kaj je bistvo 
njihovega življenja, koga morajo poslušati in kako se naj obnašajo. Shizofreno obnašanje je 
sicer ekstremno bolezensko stanje, mnogi pa so nekje vmes, ker so zelo prilagodljivi.. Te ljudi 
je imel Jezus v mislih, ko je dejal: »Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjema; ali 
bo enega sovražil in drugega ljubil, ali se bo enega držal in drugega zaničeval.« 

Radi bi sedeli na dveh stolih oziroma ne bi se radi nikomur zamerili. Nikoli ne veš, kdaj 
ti bo kdo prišel prav. Tako razmišlja človek, ki je brez lastne hrbtenice in zato nima svojega 
mnenja. Namesto njega razmišljajo tisti, ki so na oblasti. In ker se oblast menjuje kot aprilsko 
vreme, so tudi stališča, ki se jih oprijemljemo zelo relativna: danes hvalimo eno, jutro pa že 
čisto nekaj drugega. Ko pa pride kriza srednjih let, ko čez noč izginejo bogovi v katere smo 
verjeli, ko denarja ni več toliko kot smo pričakovali, ko smo postali tehnološki višek, ko nas 
tudi doma nihče več ne razume, se nam v hipu vse podere. Naenkrat smo nezadovoljni z 
vsem, kar se nam dogaja. Za lepo zunanjostjo smo skrivali prazno notranjost.

Jezus je rekel: »Ne morete služiti Bogu in mamonu!« Z mamonom, ki se skriva v 
denarju, si ne moreš zagotoviti prave sreče. Denar je namreč malik, lažni bog, ki ga sodobna 
družba precenjuje in zato so ekonomske krize redni spremljevalec družbe, ki meni, da nam 
tehnološki razvoj prinaša srečo. Ker smo postali sužnji razvoja, so se naši medsebojni odnosi 
zelo skrhali, kar je glavni vzrok, da smo nesrečni. Bog nas je ustvaril, on ve, kakšni moramo 
postati, da bomo zares zadovoljni. Zato je treba njega bolj poslušati kot lažne preroke, ki 
vidijo le dobiček. Bog, ki nas sprejema takšne kot smo, si zasluži, da ga spoštujemo, častimo 
in pri njem iščemo rešitve za osebno srečo in dobro počutje naših bližnjih.
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Nedelja 25. nedelja med letom – Slomškova nedelja 22. september
•	Danes je 25. nedelja med letom, Slomškova nedelja. Godujeta: Pavel in Avguštin, korejska katehista in 

mučenca ter Mavricij, mučenec.
•	V novem šolskem in veroučnem letu smo imeli že dve srečanji. Urnik je že usklajen in ta teden bodo imeli 

veroukarji od 4. do 9. razreda tudi spoved. Priložnost za spoved bo za vsako skupino med veroučno uro.
•	Nekaj naših animatorjev se je včeraj udeležilo Stične 2019, vsakoletnega množičnega srečanja mladih. Takšna 

srečanja so v veliko pomoč pri odkrivanju osebne vere, ker mlademu kristjanu, ki dela prve korake v samos-
tojno življenje, dajejo čuti, da kot kristjan ni sam in ga pri njegovem duhovnem dozorevanju podpira veliko 
mladih, ki se zavedajo, da ima Evropa krščanske korenine, kar mlade generacije ne smejo zanemarjati. Škoda, 
da je nekaj animatorjev zbolelo, nekateri pa so imeli druge obveznosti.

•	Tako kot v preteklem letu, bo tudi letos misijonska tombola. Imeli jo bomo v nedeljo,13. oktobra, po redni žu-
pnijski maši. Že sedaj se vam priporočamo za dobitke, otroci pa vas bodo s srečkami obiskali v začetku oktobra.

•	Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Sodobna vedno bolj izpopolnjena zabavna in komunikacijska teh-
nologija vzgojno srečevanje staršev z otroki lahko lajša ali tudi ovira. Če jo uporabljamo pametno, je lahko 
koristna, ker med seboj, kljub krajevni oddaljenosti, povezuje družinske člane. Stiki so lahko pogosti in poma-
gajo reševati težave. Mora pa biti jasno, da tehnologija ne more ne nadomestiti ne odpraviti nujnosti osebnega 
in globljega pogovora, ki terja telesni stik ali vsaj glas drugega človeka. Vemo, da ta sredstva včasih ljudi celo 
oddaljujejo drugega od drugega, namesto da bi jih zbliževala, kot se na primer dogaja, če se v času obeda vsak 
poigrava s svojim mobilnim telefonom ali če eden od zakoncev zaspi, medtem ko čaka na drugega, ki cele 
ure zapravlja čas s kako elektronsko napravo. Tudi to mora v družini biti povod za pogovore in dogovore, ki 
omogočajo, da dajemo prednost srečevanju družinskih članov in se ne zatekamo k nerazumnim prepovedim. 
Vsekakor ne smemo zanemariti nevarnosti novih oblik komunikacije za otroke in mladostnike, ki včasih pos-
tanejo brezvoljna bitja, izolirana od realnega sveta. (278)

•	V mesecu oktobru je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
730 Tenetiše

830

25. nedelja med letom – nedelja svetniških kandidatov
1. za + Marjana Gregorca, starše Grašič, br. Toneta in sest. Zinko
2. za + Terezijo Gregorc (obl.)
za + Francko in Angelo Rogelj (obl.)

22. september

Ponedeljek
1900

Pij iz Pietrelcine, redovnik; Lin, papež
za + Frančiško Škrjanc (obl.)

23. september

Torek
1900 

Anton Martin Slomšek, škof; Rupert Salzburški, škof
Za + Franca Štefeta (obl.)

24. september

Sreda
1900

Sergij Radoneški, menih; Nikolaj iz Flüe, puščavnik
za + Angelo Zaplotnik (obl.)

25 september

Četrtek Kozma in Damijan, mučenca; Terezija Couderc, redovnica
ni svete maše

26. september

Petek Vincencij Pavelski, ustan. lazaristov; Hiltruda, devica
ni svete maše

27. september

Sobota
2000

Venčeslav, mučenec; Ljubica, devica
1. za + Marijo in Ernesta Petroviča
2. za + Jožeta Urbanca (obl.) in Tončko Uranič

28. september

Nedelja
730 Tenetiše
830

26. nedelja med letom
za + Cirila Hrnčiča, 30. dan po pogrebu
za + Andreja Koširja (obl.)

29. september

čiščenje in krašenje Trstenik – Mojca Škrlj
Tenetiše – Bajželj Andreja

28. september


