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17. nedelja med letom 

 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,1-15) 
Tisti čas se je Jezus prepêljal na drugo stran Galilejskega, to je Tiberijskega jezera. 
Za njim je šla velika množica, ker je videla znamenja, ki jih je delal na bolnikih. On 
pa se je vzpel na goro in tam sédel s svojimi učenci. Blizu je bila pasha, judovska 
velika noč. Ko je Jezus povzdignil oči in videl, da prihaja k njemu velika množica, je 
rekel Filipu: »Kje naj kupimo kruha, da bodo tile jedli?« To pa je rekel, ker ga je 
preizkušal; sam je namreč vedel, kaj bo storil. Filip mu je odgovóril: »Za dvesto 
denarijev kruha jim ne bi bilo dosti, da bi vsak dobil vsaj majhen kos.« Eden izmed 
njegovih učencev, Andrej, brat Simona Petra, mu je rekel: »Tukaj je deček, ki ima pet 
ječmenovih hlebov in dve ribi, a kaj je to za toliko ljudi?« Jezus je dejal: »Recite 
ljudem, naj sedejo.« Bilo pa je na tistem kraju veliko trave. Posedlo je torej kakih pet 
tisoč mož. 
Tedaj je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih razdélil med sedeče. Prav tako je razdélil 
tudi ribe, kolikor so jih hoteli. Ko so se najedli, je rekel svojim učencem: »Poberite 
koščke, ki so ostali, da kaj ne bo šlo v izgubo.« Pobrali so jih torej in napolnili 
dvanajst košar s koščki, ki so od petih ječmenovih hlebov ostali tistim, ki so jedli. Ko 
so ljudje videli, da je stóril znamenje, so govorili: »Ta je resnično prerok, ki mora 
priti na svet.« Ker je Jezus spoznal, da nameravajo priti in ga s silo odvêsti, da bi ga 
postavili za kralja, se je spet sam umaknil na goro. 

Krištofova nedelja in blagoslov vozil, 25. julij  
V Cerkvi na Slovenskem ob Krištofovi nedelji 
blagoslavljamo vozila in zbiramo darove v ta 
namen. Misijonska vozniška akcija MIVA Slovenija 
deluje v okviru Misijonskega središča Slovenije in je 
članica svetovne akcije MIVA ter že dobra tri desetletja 
zbira sredstva za prevozna sredstva v misijonskih deželah. Večji del zbranih 
sredstev namenijo za potrebe slovenskih misijonarjev, vsako leto pa poskrbijo tudi 
za vozilo za potrebe neslovenskega misijonarja. Neizmerna hvaležnost naših 
misijonarjev, ki z vozili, katerih nakup omogočijo dobrotniki s svojo darežljivostjo, 
zmorejo bolje in laže vršiti svoje poslanstvo v oddaljenih krajih, v nemogočih 
razmerah, v pomoči bolnikom, šolarjem, učiteljem, lačnim. 
Naj tudi letošnja akcija MIVA na Krištofovo nedeljo obrodi bogate sadove. Hvala 
vsem, ki boste sodelovali z molitvijo in darovi! 

Dan staršev in ostarelih 

Papež Frančišek je nedeljo, 25. julija 2021, razglasil za 1. svetovni dan staršev in 

ostarelih. Ostareli so bili stalno navzoči v mislih in molitvah papeža Frančiška. Verjetno 

ga je izkušnja, ko so med pandemijo mnogi umirali izolirani, zapuščeni, osamljeni 

spodbudila za ustanovitev svetovnega dneva starih staršev in starejših. Lani  je kmalu na 

začetku najhujše epidemije pretresljivo povabil predvsem k molitvi: »Molimo danes za 

ostarele , predvsem za tiste, ki so izolirani ali tiste v domovih za starejše. Strah jih je, 

strah, da bi umrli sami. To pandemijo čutijo kot nekaj agresivnega do njih. Oni so naše 

korenine naša zgodovina. Dali so nam vero, tradicijo, čut pripadnosti domovini.« 

Dragocena pa ni samo molitev, papež pravi, da ne obstaja starost za upokojitev za 

oznanjevanje evangelija. Pove svojo izkušnjo: »Gospod pošilja delavcev v svoj vinograd 

ob vsaki uri in dnevu. Sam lahko pričam, da sem klic, da bi postal rimski škof dobil, ko 

sem tako rekoč dosegel starost za upokojitev in sem si predstavljal, da ne bom mogel več 

narediti veliko dobrega.  Gospod nam je vedno blizu, vedno, z novimi vabili, z novimi 

besedami, s svojo tolažbo, vendar nam je vedno blizu …«  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 25. julij 
17. nedelja med letom, 

Krištofova nedelja 
Jakob Starejši, apostol 

  800  †† Terezija in Jože Belaj 

  930  † Marko Mavrič (obl.) 
1100  Trem: †† Fanika (obl.) in Stanko Sinkovič 
1800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 26. julij 
Joahim in Ana, starši Marije 

  800  Za duše v vicah 
1800  † Jože Horvatič (pog.) 

TOREK, 27. julij 
 Gorazd in Kliment 

  800  †† Anči Kamšak in Janko Štrukelj 
1800  † Majda Hostnik 

SREDA, 28. julij 
Viktor I., papež 

  800   Po namenu  
1800  † Albin Šket (obl.) 

ČETRTEK, 29. julij 
Marta, Lazarjeva sestra  

  800  Po namenu  
1800  †† brat Dušan in starši Glančnik 

PETEK, 30. julij 
Peter Krizonog, škof, c. uč.         

  800  V dober namen 
1800  †† Franc in Magda Tratnik 

SOBOTA, 31. julij 
Ignacij Lojolski, ust. jezuitov 

  800  Po namenu 
1800 † Anica Cafuta 

NEDELJA, 1. avgust 

18. nedelja med letom, 

Alojz Marija Ligvorij, škof 

  800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 

  930  † Mihael Tržan 
1100  Tremerje: †† mama Marta  
                                    in sorodniki Strnad in Vrečar 
1800  Po namenu darovalca 
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