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18. nedelja med letom 

 

»O ČEM NAM GOVORI ČUDEŽ POMNOŽITVE KRUHA?« 

Jezus je v času, ki ga opisuje evangeljski odlomek 18. navadne nedelje, že 
slaven. Ljudje mu sledijo na vsakem koraku. Prihajajo od vsepovsod in ga 
hočejo videti. Ne more se jim več umakniti. Ves dan ga poslušajo. Pride večer. 
Jesti bi bilo treba. Toda kako nasititi vse te ljudi? Obstajata dve poti: da kupijo 
nekaj hrane ali pa da razdelijo to, kar imajo. Kupiti kruh in ribe bi bilo 
predrago: v tedanjem denarju vsaj 200 srebrnikov. Srebrnik pa predstavlja 
enodnevno delavčevo plačo. 
Beremo torej, da Jezus naroči prinesti hlebčke in ribe, ki jih ima nekdo pri sebi. 
Izmoli navadno judovsko molitev pri jedi: »Hvaljen bodi, Gospod, naš Bog. Ti 
daješ, da zemlja prinaša kruh.« Nato začne deliti on; da drugim, da delijo kruh 
in ribe med vse zbrane. Čudežno se vsi nasitijo.  
Spomin na to deljenje kruha se je zelo globoko vtisnil v spomin prvih 
kristjanov. Evangeliji šestkrat pripovedujejo o pomnožitvi kruha. Zakaj to? 
Pokazati hočejo dvoje: 
1. Na pomen delitve: kar je pomembno, ni obilica denarja, da si človek lahko 

vse kupi. Ljudje, ki kupujejo in prodajajo, trgujejo. Toda ljudje, ki si delijo 
med seboj, se imajo radi. Prvi kristjani se pogosto spodbujajo, da z ubogimi 
delijo to, kar imajo. 

2. Deljenje pri Gospodovi mizi: pri shajanjih prvih kristjanov niso delili le 
kruha, ampak tudi »Kristusovo telo«. Evangeliji pripovedujejo o 
pomnožitvi kruha z istimi besedami, ki jih duhovnik uporablja pri sveti 
maši: »Je vzel kruh, dvignil oči proti nebu, se zahvalil, kruh prelomil in dal 
svojim učencem.« Tako hočejo pokazati, da je deljenje Jezusovega telesa pri 
sveti maši tesno povezano z deljenjem dobrin v življenju. 

po  Charlesu Singerju 

S. Mara praznuje 102. rojstni dan 

V ponedeljek, 11. avgusta bo s. Mara fmm praznovala 102. rojstni dan. Za njeno 
dolgo življenje se bomo zahvalili v nedeljo, 10. avgusta pri sv. maši ob 9.30, ki 
jo bo daroval br. Pavel Košir. Po sv. maši bo pred cerkvijo preprosta pogostitev 
in prodaja njenih ročnih izdelkov. Zbrani darovi bodo namenjeni za misijone.  

 

Devetdnevnica pred praznikom Marijinega vnebovzetja  

Na praznik Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta, bomo, kakor 
vsako leto, obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji. Ni 
dovolj, da posvetitveno molitev samo zmolimo. Da bomo 
prejeli čimveč duhovnih sadov, se bomo na ta največji 
Marijin praznik in na samo posvetitev pripravili 
z devetdnevnico, ki jo bomo začeli pri redni delavniški mašni 
daritvi v sredo, 6. avgusta, z desetko rožnega venca: ki je 
tebe, Devica, v nebesa vzel. Kdor ne bo prihajal  k sveti maši, 
naj to desetko vsak dan zmoli doma, družine pa jo zmolite skupaj. 

NABIRKA ZA MIVO  

Bog povrni za vaš dar za MIVO. Zbrali  smo 1.250 €. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 3. avgust 

18. nedelja med letom 

Lidija, svetopisemska žena 

     800  † Jože Belaj (obl.) 
   930  †† Mirko (obl.) in Angela Krumpačnik 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Trem.: †† družina Žerovnik in Štrmsek 

PONEDELJEK, 4. avgust 
Janez M. Vianney, arški župnik 

   800  za brata Martina in Jožeta z družinama 
          za božji blagoslov in varstvo 
1800   †† iz družine Pirtovšek 

TOREK, 5. avgust 
Marija Snežna 

     800  za vse žrtve povojnih pobojev 
1800   po namenu 

SREDA, 6. avgust 
Jezusova spremenitev na gori 

   800    †† starši Plevnik in rodbina Goličnik 
1800   †† starši Prebil in brat Aloj 

ČETRTEK, 7. avgust 
Sikst II., papež, muč.  

   800    po namenu 
1800   † Amalija Toplišek (obl.) 

PETEK, 8. avgust 
Dominik, ustan. dominikancev 

   800   †† Terezija Bornšek in Marija Ramšak 
1800  †† sin Franci (obl.) in oče Franc Kragolnik 

SOBOTA, 9. avgust 
Terezija B. od Križa, muč. 

   800    v čast Sv. Duhu 
1800  † Franc Dečko (obl.) 

NEDELJA, 10. avgust 

19. nedelja med letom 

Lovrenc, diakon, mučenec 

     800  † Franc Rožič (obl.) 
   930  v zahvalo za življenje s. Mare Vampelj 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje: za srečno romanje 
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