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Neviens kalps nevar diviem kungiem kalpot 
(Lk 16, 13) 

Šīs svētdienas Dieva vārds mums piedāvā pārdomas par Jēzus stāstīto līdzību par 
netaisnīgo pārvaldnieku. Daudziem, kas lasa šo līdzību, ir nedroša sajūta un pat 
apjukums, ka par piemēru Jēzus dod nekrietno pārvaldnieku. Būtībā tas bija 
krāpnieks un savas krāpšanas dēļ viņš saņēma uzslavu. Vai tad tas ir saskaņā ar 
kristiešu morāli?  

Bet, izlasot šo fragmentu uzmanīgi, 
sapratīsim, ka tas, kas šeit ir svarīgi 
- šis cilvēks domā par nākotni un 
spēj sevi nodrošināt arī laikā, kad  
vairs nebūs pārvaldnieka amatā. 
Viņš prot izmantot esošo situāciju, 
lai turpmāk viņam arī labi klātos. 
Un tas mums ir svarīgs moments. 
Tagad, kamēr dzīvojam šajā pasaulē 
un „pārvaldām” materiālas lietas, ir 
jārīkojas ar tām tā, lai ar tām 
nodrošinātu nākotni nākamajā 
dzīvē. Kā to var izdarīt? Piemēram, 
ar žēlsirdības darbiem un 
savstarpēju dalīšanos. Ja es spēšu 
padalīties ar to, kas man ir, 
materiālās lietas mainīšu pret 
garīgām vērtībām.. dot ēst 
izsalkušajam, dzert izslāpušajam vai 
jebkurā citā veidā ar savu mantu 

pakalpot citiem nozīmē iegūt sev draugus no netaisnīgās mamonas.  

Vienkārši nedrīkstam sajaukt mērķi ar līdzekļiem. Materiālās lietas ir tikai līdzekļi, 
lai varētu dzīvot šinī pasaulē. Un Jēzus mums skaidri saka: Jūs nevarat kalpot 
Dievam un mamonai. Tikai Dievs ir mūsu dzīves mērķis un jēga. Pieķerties 
materiālām vērtībām un padarīt tās par mērķi nozīmē attālināties no Dieva. 
Novēlu katram no mums Dieva žēlastību, lai mēs spētu atšķirt un konkrētajā brīdī 
saprast, kā jārīkojas pareizi, lai mēs – Jēzus vārdiem runājot – „iegūstu sev 
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draugus ar nekrietno mamonu, lai tad, kad viss būs beidzies, mēs tiktu uzņemti 
mūžīgajās nometnēs”.  

pr. Pēteris Alusiks 
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 Pirmdienās atsākusies draudzes 

katehēze, 18.00 - slavēšana, 18.30 
– sv. Mise, 19.00 – katehēze. 
Aicinām piedalīties! 

 Pirmā sv. Komūnija mūsu draudzē 
paredzēta 18.05.2014. Svētdienas 
skolu vada mūsu katehēte Ruta 
Dzilna. Varat pieteikt savus bērnus. 

 Labā Gana katehēzes vada skolotāja 
Ilze Terēze Gulbe. Nodarbības 
notiek svētdienās: bērniem no 6 līdz 
9 gadiem plkst. 9.30; bērniem no 3 
līdz 6 gadiem no plkst. 12.30. 
Sirsnīgi aicināti pieteikt savus bērnus!  

 29.septembrī pēc sv. Mises Svētceļojuma Stirniene – Aglona dalībnieku 
salidojums.  

 ALFA kurss mūsu draudzē sāksies 2.oktobrī! Info: Ģirts tel. 29614492 
 Kustība Laulāto tikšanās piedāvā rekolekcijas laulātiem pāriem 27.-29. 

septembrim Liepājā un 25.-27. oktobrim Sarkaņos.  
 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! 
 Paldies par jūsu ziedojumiem! 

RKĢ 
 17.oktobrī – Vecāku diena 
 Itāļu valodas nodarbības  

No 2.oktobra Rīgas Katoļu ģimnāzijā sāksies itāļu valodas nodarbības 
iesācējiem ar nelielām priekšzināšanām, kuras vadīs skolotājs Nikola Korčelli 
(Nicola Corcelli). Nodarbības notiks trešdienās no plkst.16.30 līdz plkst.17.30, 
piektdienās no plkst.18 līdz plkst.19. 
Pieteikšanās un papildu informācija pa tālruni: 26394426 (Diāna) 

 Par aktuālajiem notikumiem interesēties mājas lapā: www.catholic.lv 

 Ar priesteriem Māri un Pēteri jūs vienmēr varat runāt par priesterisko kalpošanu: kristībām, 
grēksūdzi, slimnieku sakramentu, laulībām, sv. mises intencijām, kā arī par garīgām konsultācijām 
u.c

 

 

 

 

DIEVKALPOJUMI DRAUDZĒ 
P –  10.30; 18.00 slavēšana 
        18.30; 19.00 katehēze 
O – 10.30   
T – 10.30 – 1.-4. kl. 
C – 10.30 – 5.-8. kl. 
P –  10.30 – 9.-12.kl. 
        11.00 – 19.00 adorācija 
Se – 09.00 ar laudēm 
Sv – 09.30 – 10.50 adorācija+ 
grēksūdzes 
        11:00   draudzes sv. Mise 

http://www.catholic.lv/

