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Evangelij: Jezus skrbi za svoje ovce Mr 6,30 34 

30Tisti čas so se apostoli zbrali pri 
Jezusu in mu poročali o vsem, kar so 
storili in učili. 31Tedaj jim je rekel: 
»Pojdite sami zase v samoten kraj in 
se malo odpočijte!« Mnogo ljudi je 
namreč prihajalo in odhajalo, tako da 
še jesti niso utegnili. 32In odrinili so s 
čolnom sami zase v samoten kraj. 
33Mnogi pa so jih videli, da odhajajo, 
in so jih prepoznali. Iz vseh mest so 
skupaj peš hiteli in prišli tja pred 
njimi. 34Ko se je Jezus izkrcal, je 
zagledal veliko množico. Zasmilili so 
se mu, ker so bili kakor ovce, ki 
nimajo pastirja, in jih je začel učiti 
mnogo stvari. 

 
»POJDITE IN SE MALO ODPOČIJTE!« 

Ivan Cankar pravi: »Človek mora 
biti sam, da bi spoznal druge.« To drži 

v toliko, kolikor je občasno potrebno iti v samoto, da se človek ne vrti 
preveč samo okoli samega sebe. Po drugi strani pa je globoka resnica, da 
človek ni ustvarjen za samoto. 

Turistična sezona je v polnem teku. Zagotovo ste opazili, da turistični 
delavci mnogokrat naredijo anketo, v kateri tuje turiste sprašujejo, kaj 
menijo o našem turizmu. Med drugim med pomanjkljivostmi ti večkrat 
poudarijo, da naši turistični delavci turistom ne nudijo dovolj priložnosti, 
da bi spoznali našo deželo v celoti (ne prirejajo izletov v notranjost 
države), pač pa nudijo le enostransko spoznavanje (samo Primorje, samo 
Gorenjsko ipd.). 

Podobno je z današnjim človekom, ki gre na dopust. Večinoma poskrbi 
le za obogatitev in osvežitev telesa, ne pa tudi za dušo, in tako preživlja 
svoj dopust le enostransko, površno, ne da bi šel v notranjost. 

»Pojdite v samoten kraj in se nekoliko odpočijte!« 
Zakaj je potrebno iti na kraj počitka, na samoten kraj, ko pa je človek 

ustvarjen po Božji podobi, ki je Trojica, skupnost treh oseb, torej za 



skupnost, za življenje z Bogom in ljudmi? Samota je po sebi nekaj 
nasprotnega od Božjega, torej zlo, saj prihaja od greha. Pa vendar je 
Gospod učencem potem, ko so mu sporočili, kaj so delali in učili, naročil: 
»Pojdite in se odpočijte!« Kaj je Gospod s tem hotel, nam pove 
nadaljevanje evangeljskega odlomka. Ni jih tja poslal, da bi legli na travo in 
se v brezdelju in brezskrbnosti sončili, kopali, pekli ribe in igrali tarok. Tja 
jih je poslal zaradi nečesa drugega. Na samotnem kraju jih je zaradi 
množice, ki se je tam zbrala, začel mnogokaj učiti. V samoto je treba iti 
zaradi srečanja z Jezusom, zaradi poslušanja Boga, zaradi tega, ker se 
imamo še mnogokaj naučiti … in v samoti in sproščenosti je za to idealen 
prostor. 
 

16. NEDELJA MED LETOM 
Ponedeljek 
19.7.2021 

sv. Arsenij Veliki 
puščavnik 

  
 

Torek 
20.7.2021 

sv. Apolinarij 
škof 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Nikolaja Mlinariča 
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
21.7.2021 

sv. Danijel 
prerok 

  

Četrtek 
22.7.2021 

sv. Marija 
Magdalena 
spokornica 

  

Petek 
23.7.2021 

sv. Brigita Švedska 
redovnica 

  

Sobota 
24.7.2021 

sv. Krištof 
mučenec 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca 
za † Franca Šketa 

Nedelja 
25.7.2021 

17. NEDELJA MED 
LETOM - 

KRIŠTOFOVA 
sv. Jakob Starejši 

apostol 

9.00 za † Terezijo Pezdevšek, 
Jurija Drofenika, sorodnike 
za † Franca Šoštarja (obl) 
za † Jakoba in Marijo Ribič, 
starše Šket in Zaplata   
za † sorodnike Povalej in 
Keglič, za zdravje 

 
KRIŠTOFOVA NEDELJA (25.7) 
V  nedeljo, 25. julija, bomo obhajali Krištofovo nedeljo. Na ta dan tudi 
poteka vozniška akcija MIVA za nakup novih vozil za naše misijonarje.  
Blagoslov vozil in voznikov bo ponovno možnost za darovanje prispevkov k 
nakupu tako potrebnih  vozil našim misijonarjev. V imenu naših 
misijonarjev se za vašo pripravljenost, sodelovanje in darove iskreno 
zahvaljujemo. 
 



PRVA NEDELJA (1.8): Na prvo nedeljo v avgustu bo vaš dar namenjen za 
potrebe župnije. Bog vam povrni za vaš dar. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V tem tednu za cerkev in 
njeno okolico verniki iz Kristan Vrha. V drugem tednu pa verniki iz Drviš in 
Polence. 
 
17. MED LETOM - Evangelij: Kristus daje za vse kruha v obilju Jn 6, 1-15 

1Tisti čas se je Jezus prepěljal na drugo stran 
Galilejskega,to je Tiberijskega jezera. 2Za njim 
je šla velika množica, ker je videla znamenja, ki 
jih je delal na bolnikih. 3On pa se je vzpel na 
goro in tam sédel s svojimi učenci. 4Blizu je bila 
pasha, judovska velika noč. 5Ko je Jezus 
povzdignil oči in videl, da prihaja k njemu 
velika množica, je rekel Filipu: »Kje naj kupimo 
kruha, da bodo tile jedli?« 6To pa je rekel, ker 
ga je preizkušal; sam je namreč vedel, kaj bo 
storil. 7Filip mu je odgovóril: »Za dvesto 
denarijev kruha jim ne bi bilo dosti, da bi vsak 
dobil vsaj majhen kos.« 8Eden izmed njegovih 
učencev, Andrej, brat Simona Petra, mu je 
rekel: 9»Tukaj je deček, ki ima pet ječmenovih 

hlebov in dve ribi, a kaj je to za toliko ljudi?« 10Jezus je dejal: »Recite 
ljudem, naj sedejo.« Bilo pa je na tistem kraju veliko trave. Posedlo je 
torej kakih pet tisoč mož. 11Tedaj je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih 
razdélil med sedeče. Prav tako je razdélil tudi ribe, kolikor so jih hoteli. 
12Ko so se najedli, je rekel svojim učencem: »Poberite koščke, ki so ostali, 
da kaj ne bo šlo v izgubo.« 13Pobrali so jih torej in napolnili dvanajst košar 
s koščki, ki so od petih ječmenovih hlebov ostali tistim, ki so jedli. 14Ko so 
ljudje videli, da je stóril znamenje, so govorili: »Ta je resnično prerok, ki 
mora priti na svet.« 15Ker je Jezus spoznal, da nameravajo priti in ga s silo 
odvěsti, da bi ga postavili za kralja, se je spet sam umaknil na goro. 
 
 
»LAČNE JE NAPOLNIL Z DOBROTAMI« 

Še preden Jezus prične javno delovati, se pojavi situacija, povezana z 
lakoto. V puščavi mu namreč skušnjavec reče: »Če si Božji Sin, reci, naj ti 
kamni postanejo kruh."« Jezus mu je odgovoril z znamenitim stavkom: 
»Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz 
Božji ust.« V današnjem evangeliju pa se ponovno pojavi »zagata z 
lakoto«. Evangelisti pripoveduje, kako je Jezus nasitil množico, ki ga je 
poslušala. Morda smo se začudili, zakaj je bil tako v skrbeh za telesno 
lakoto ljudi. V tistem Jezusovem odgovoru skušnjavcu moramo biti 
pozorni na besedico »samo«. Jezus, ki je dobro poznal človeško naravo, 
sploh ni trdil, da človeku kruh (vsakdanja hrana), ni potreben; dejal je le, 



da je človeku hrana za telo premalo. Človek je telo in duh. Po telesu 
pripada zemlji in po njem je podoben drugim živim bitjem, po duhu pa je 
državljan nebes, podoben Bogu. V tem življenju je telo orodje duše, zato 
moramo skrbeti zanj. Če si lačen, misliš samo na hrano in težko na kaj 
»višjega«. Za večino ljudi to drži, izjeme so duhovni junaki – svetniki. Zanje 
je značilno, da so pozorni in čuteči za drobne potrebe soljudi. Eden takih 
je bil recimo Karel Boromejski, ki je nekoč vodil milansko škofijo. V 
njegovem času je tam divjala kuga in škof Karel je osebno stregel 
bolnikom: čistil je njihove kužne rane in jim dajal jesti in piti. Mnogi so se v 
»teh časih s covid-virusom«, podobno žrtvovali in z neizmerno ljubeznijo 
in predanostjo stregli bolnikom. Iz osebne izkušnje tega dela je Karel 
povedal: »Če hočeš komu pripovedovati o Kristusu, ga moraš prej 
sedemkrat nahraniti.« Človeka nahraniti pa pomeni izkazati mu najbolj 
osnovno dobroto. To pove več kot množica lepih besed. Dobrota, ki 
prihaja od srca, gre naravnost k srcu. Dobrota je žarek tiste ljubezni, ki 
prihaja od Boga. Pomenljivo je, da je za podobo svoje ljubezni do konca 
Jezus izbral prav kruh – hostijo. Za človeka, ki je zares dober, rečemo, da je 
»dober kot kruh«. Dobrota odpira oči srca in duše za Boga; po delih 
dobrote smo vsi Božji glasniki. Po: S. Čuk 

 

17. NEDELJA MED LETOM 
Ponedeljek 
26.7.2021 

sv. Joahim in Ana 
Marijini starši 

  
 

Torek 
27.7.2021 

sv. Gorazd 
škof 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Ano in Edvarda 
Jagodiča 
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
28.7.2021 

sv. Viktor I. 
papež 

  

Četrtek 
29.7.2021 

sv. Marta 
Lazarjeva sestra 

  

Petek 
30.7.2021 

sv. Peter Krizolog 
škof 

  

Sobota 
31.7.2021 

sv. Ignacij Lojolski 
duhovnik 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca 
za † Veroniko Novak 
 

Nedelja 
1.8.2021 

16. NEDELJA MED 
LETOM 

sv. Alfonz Marija 
Ligvorij, škof 

9.00 za † Janeza Gajška  
za † Jožefa in Rozalijo 
Gaberšek 
za † Frančiško Šereg 

 
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 


