
26. julij in 2. avgust 2020         -        17. IN 18. MED LETOM          -           LETO VI,  št.31/32 
EVANGELIJ: NEBEŠKO KRALJESTVO JE PODOBNO ZAKLADU MT 13,44-52 

Tisti čas je rekel Jezus množicam: 
44»Nebeško kraljestvo je podobno 
zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo 
našel in spet skril. Od veselja nad njim je 
šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto 
njivo. 45Nebeško kraljestvo je tudi 
podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. 46Ko 
najde en sam dragocen biser, gre in proda 
vse, kar ima, in ga kupi. 
47Nadalje je nebeško kraljestvo podobno 
mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe 
vseh vrst. 48Ko se napolni, jo potegnejo na 
obrežje, sedejo in odberejo dobre v 
posodo, slabe pa poméčejo proč. 49Tako 
bo ob koncu sveta: prišli bodo angeli in 
ločili hudobne od pravičnih. 50Pahnili jih 

bodo v ognjeno peč.Tam bo jok in škripanje z zobmi.  51Ste doumeli vse 
to?« Rekli so mu: »Smo.« 52Tedaj jim je dejal: »Zato je vsak pismouk, ki je 
postal učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki 
prinaša iz svojega zaklada novo in staro.« 
 
ZAKLAD 

Kristjani vemo, da nič končnega in zemeljskega – niti stvari niti človek – 
ne more v celoti izpolniti vseh naših hrepenenj. Svojo osebnost lahko 
zares zgradimo le tedaj, če sprejmemo Boga in ga ljubimo nad vse stvari. V 
tej luči potem prav vrednotimo in cenimo tudi vse zemeljske stvari. On in 
njegovo kraljestvo sta za nas skrit zaklad in dragocen biser. Če je Bog v 
središču našega življenja in gibalo naših misli, besed in dejanj, bo to 
življenje zares smiselno in izpolnjeno. 

Te resnice nam osvetljuje današnja Božja beseda. Mladi Salomon je 
priznal, da »ne ve, ne kod ne kam« in zato prosil Boga za razumno in 
modro srce, da bi »znal razločevati med dobrim in hudim«. Kolikokrat tudi 
mi ne vemo ne kod ne kam. Odločitev za dobro je vse težja, ker je zlo 
zamaskirano in se večkrat kaže kot dobro ali vsaj kot nekaj nevtralnega. 
Prava življenjska modrost je v tem, da se vedno odločamo za večjo, za 



največjo dobrino. Prava svoboda ni v stalnem nihanju, ampak v tem, da se 
z vsem srcem odločimo za dobro. 

Vzgoja in samovzgoja v tem je naša krščanska dolžnost, ker drugače ne 
moremo pričati za nebeško kraljestvo. Moč našega pričevanja je odvisna 
predvsem od trdnosti in premočrtnosti naše krščanske osebnosti. Tudi mi 
prosimo Gospoda: »Daj nam razumnosti za pravilno ravnanje. Daj, da 
najdemo prave vrednote – predvsem zaklad, ki si ti in tvoje kraljestvo – in 
vse sile vprežemo v to, da jih uresničujemo.« 

Cerkev je podobna hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada 
novo in staro. Prinaša predvsem Božjo besedo, ki je stara in vedno nova in 
živa. V njeni luči osvetljuje dogodke in razmere vsakokratnega časa. 
Odkriva nam pot do skritega zaklada in dragocenega bisera – do Boga in 
njegovega kraljestva. Če zgrešimo pravo pot ali zapravimo ta zaklad, nam 
vsi morebitni drugi zakladi ne bodo nič pomagali. Po: B. Dolenc, 
 
KRIŠTOFOVA NEDELJA (26.7) 
Danes je Krištofova nedelja in blagoslov vozil in voznikov. Bog povrni za 
vaš dar za prevozna sredstva naših misijonarjev. 
 

17. NEDELJA MED LETOM 
Ponedeljek 
27.7.2020 

sv. Gorazd 
škof 

  

Torek 
28.7.2020 

sv. Viktor I. 
papež 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Lojzko, Janeza in Vilija 
Straška, starše Mikola in 
Edvarda Jagodiča  
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
29.7.2020 

sv. Marta 
Lazarjeva sestra 

  
 

Četrtek 
30.7.2020 

sv. Peter 
Krizolog, škof 

  

Petek 
31.7.2020 sv. Ignacij Lojolski 

  

Sobota 
1.8.2020 

sv. Alfonz Ligvorij 
škof 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca  
za † Antonijo Čakš 

Nedelja 
2.8.2020 

18. NEDELJA MED 
LETOM 

sv. Evzebij iz 
Varcellija 

škof 

9.00 za † Jožefo in Franca Javerška, 
Draga in Karla Zlodeja, Terezijo 
Jančič, Veroniko Zobec    
za † Jožeta Zvonarja, stare 
starše Zvonar 
za † sorodnike Hajnšek in 
Bregar 



PRVA NEDELJA V MESECU (2.8): Nedelja je prva v mesecu, vaš dar bo 
namenjen za potrebe župnije. Bog povrni za vsak vaša dar. 
 
PRVI ČETRTEK V MESECU (6.8): Ta dan bo obisk bolnikov na domu. 
 
ZAŠČITNI UKREPI ZOPER KOVID-19: Naprošamo vas, da ob nedeljskih 
svetih mašah, na listič napišete svojo telefonsko številko  in jo ob vstopu v 
cerkev daste v poseben nabiralnik (škatlo ipd.) (brez imena in naslova). 
Naprošeni, da pri svetih mašah uporabljate zaščitne maske.  
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V prvem tednu skrbijo za 
župnijsko cerkev verniki iz Hajnskega. V drugem tednu pa verniki iz Kristan 
Vrha. 
 
18. NEDELJA MED LETOM 
Evangelij: Jezus nasiti množico Mt 14,13-21 13Tisti čas je Jezus slišal za 
smrt Janeza Krstnika in se je v čolnu umaknil od tam v samoten kraj, sam 
zase. Množice pa so to izvedele in šle iz mest peš za njim. 
14Ko se je izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu in ozdravil 
je njihove bolnike. 
15Ko se je zvečerilo, so stopili k njemu učenci in rekli: »Samoten je ta kraj 
in ura je že pozna; odpústi množice, da gredo v vasi in si kupijo hrano.« 
16Jezus pa jim je rekel: »Ni jim treba oditi. Vi jim dajte jesti!« 17Rekli so 
mu: »Tukaj imamo samo pet hlebov in dve ribi.« 18Dejal jim je:  »Prinesite 
mi jih sem!« 19In vęlel je ljudem, naj sedejo po travi, vzel tistih pet hlebov 
in dve ribi, se ozrl v nebo, jih blagoslôvil, razlomil hlebe in jih dal učencem, 
učenci pa množicam. 
20Vsi so jedli in se nasitili ter pobrali koščke, ki so ostali, dvanajst polnih 
košar. 
21Teh pa, ki so jedli, je bilo okrog pet tisoč mož, brez žená in otrok. 
 
BOŽJA ROKA NAS NASIČUJE 

Mnogi rečejo: »Kar imam, moram pošteno prigarati, vse je sad mojih 
žuljev, nobene reči mi ni nihče podaril, tudi Bog ne! Pri darovanju mašnik, 
ko prinaša kruh, moli: »Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo 
prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj 
nam postane kruh življenja.« Bog nam podarja kruh. Podarjen nam je kot 
sad našega dela, znoja in žuljev, kot sad zemlje, ki jo je bilo potrebno 
pognojiti, zorati, posejati, požeti … Koliko dela! Bog nam je pri tem podaril 
pomlad in poletje, dež in sonce, da je žito raslo; podaril nam je veliko 
parov močnih rok, da so obdelovale njivo. Kako bi še mogli reči, da je laž 
govoriti, kako je vse Božji dar? 

Pred našimi očmi se neprestano ponavlja čudež pomnožitve kruha, o 
katerem poroča današnji evangelij, vendar zdaj na drugačen način, ki pa ni 



nič manj čudovit in čudežen. Jezus je s petimi hlebi in z dvema ribama 
nasitil pet tisoč mož, zdaj pa Bog iz enega zrna privabi v življenje žitni klas, 
ki bo nosil dvajset, trideset zrn. Tudi to so čudeži, ki pa se ne godijo brez 
človekovega sodelovanja. 

Darovi kruha in vina pri maši so simbol našega dela in naporov ter izraz 
našega priznanja, da bi bilo brez Božje pomoči naše delo brez pravega 
uspeha. Med mašo se ti darovi spremenijo v Jezusovo telo in kri. Pri 
obhajilu smo vsi povabljeni, da se nasitimo s to Božjo hrano. »Blagor 
povabljenim na Jagnjetovo gostijo!« reče duhovnik, ko pokaže sveto 
hostijo. Vsi slišimo te besede, a nas ne ganejo prav posebno. Kadar je 
kakšna gostija denimo nova maša ali ohcet, bi bili vsi radi med povabljenci 
in ponavadi je zmeraj kakšna zamera, ker ta ali oni ni bil povabljen, čeprav 
je »v žlahti« s slavljencem. Pa kaj je ohcet ali novomašno kosilo v primeri z 
Božjim obedom! Namen obhajila je, da bi bilo, ko prejmemo Božji dar 
Jezusovega telesa, naše življenje spremenjeno v Božjo službo. Po: S. Čuk, 
 

18. NEDELJA MED LETOM 
Ponedeljek 

3.8.2020 
sv. Martin 

menih 
  

Torek 
4.8.2020 

sv. Janez Vianej 
duhovnik 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Francija Mahajnca  
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
5.8.2020 

Marija Snežna 
  

 

Četrtek 
6.8.2020 

JEZUSOVA 
SPREMENITEV NA 

GORI 

  

Petek 
7.8.2020 

sv. Sikst II. 
papež 

  

Sobota 
8.8.2020 

sv. Dominik 
redovnik 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca  
za † Jožeta Vizjaka  

Nedelja 
9.8.2020 

19. NEDELJA MED 
LETOM 

sv. Terezija od 
Križa (Edith Stein) 

redovnica 

9.00 za † Vinka in Marijo Drofenik, 
dva Antona Vozliča, Janeza in 
Nežo Otorepec    
za † Alberta in Jožefo Kampuš, 
Franca Dobelška 

 
Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik Tadej Linasi  (041 265 740). 

Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 3241 Podplat, www.zupnija.kristanvrh.si 


