
1. in 8. avgust 2021      -       18 . -19. NEDELJA MED LETOM        -        LETO VII,  št.32/33 
18. NEDELJA MED LETOM Evangelij: Jezus hrani našo vero Jn 6,24-35  

24Ko je tisti čas množica videla, da tam ni 
ne Jezusa ne njegovih učencev, so sami 
stopili v čolne, odpluli v Kafarnáum in iskali 
Jezusa. 25Ko so ga našli na drugi strani 
jezera, so mu rekli: »Učitelj, kdaj si prišel 
sem?« 26Jezus jim je odgovóril in rekel: 
»Resnično, resnično, povem vam: Ne 
iščete me zato, ker ste videli znamenja, 
ampak ker ste jedli kruh in se nasitili. 27Ne 
delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki 
ostane za večno življenje in vam jo bo dal 
Sin človekov; tega je namreč potrdil Oče, 
Bog.« 
28Tedaj so mu rekli: »Kaj naj storimo, da 
bomo delali Božja dela?« 29Jezus je 
odgovóril in jim dejal: »Božje delo je to, da 
verujete v tistega, ki ga je on poslal.« 
30Rekli so mu: »Kakšno znamenje boš torej 

storil, da bomo videli in ti verjeli? Kaj boš napravil? 31Naši očetje so jedli 
mano v puščavi, kakor je pisano: ›Kruh iz nebes jim je dal jesti.‹ « 32Jezus 
jim je dejal: »Resnično, resnično, povem vam: Ni vam Mojzes dal kruha iz 
nebes, ampak moj Oče vam daje resnični kruh iz nebes. 33Božji kruh je 
namreč tisti, ki prihaja iz nebes in daje svetu življenje.« 34Tedaj so mu 
rekli: »Gospod, vselej nam daj tega kruha!« 35Jezus jim je dejal: »Jaz sem 
kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen, in kdor vame veruje, 
gotovo nikoli ne bo žejen.« 
 
NAJHUJŠA LAKOTA 

Blažena mati Terezija je govorila o dveh vrstah lakote. Prva je lakota po 
kruhu. Ta lakota je huda in jo poznamo predvsem iz »tretjega sveta«, a nič 
manj nevarna ni lakota visoko razvitih družb, lakota po smislu in sprejetosti. 
Slednja je globlja kot lakota po kruhu in jo je teže potešiti. V pismu za postni čas 
leta 2006 je papež Benedikt XVI. zato povzel besede blažene o pravi revščini: 
»Prava revščina narodov je v tem, da ne poznajo Kristusa,« saj ta nasičuje našo 
najglobljo težnjo po ljubezni, sprejetosti in smislu. Tudi v današnjem evangeliju 
se srečamo z dvojno lakoto. Množica išče Jezusa, da bi ji potešil lakoto po 



kruhu. To ji Jezus tudi naravnost pove: »Ne iščete me zato, ker ste videli 
znamenja, ampak ker ste jedli kruh in se nasitili« (Jn 6,26). Ljudi, ki pokažejo 
večno človeško nagonsko iskanje »kruha in iger«, Jezus opozori na pomen 
pravega kruha, »ki ne mine, temveč ostane za večno življenje«. Kristus 
množico, ki išče samo telesni kruh, opozori na kruh, ki nasiti najgloblje človeško 
stremljenje po smislu, ljubezni in bližini. To pa nasičuje Božji kruh, »ki prihaja iz 
nebes in daje svetu življenje«. Kaže, da je Kristus s tem zadel v srčiko 
človeškega  hrepenenja, saj so ga ljudje takoj prosili: »Gospod, vselej nam daj 
tega kruha!« In Jezus jim je dejal: »Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, 
gotovo ne bo lačen, in kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen«. 

»Božji kruh« je tako postal v zgodovini Cerkve kristjanom hrana, v moči 
katere so storili velike stvari. Tudi danes nasičuje mnoge ljudi, ki so doživeli 
zavrnitve in razočaranja, a v moči tega kruha življenja zmorejo odpuščati in iti 
naprej. Za številne je kruh življenja, ki v našem razboljenem času nasičuje 
lakoto po ljubezni in sprejetosti in rešuje ljudi najhujše revščine, revščine po 
smislu življenja. Obenem pa prav ob tem kruhu  poznamo tragiko našega časa, 
ko vrsta ljudi ne pozna te hrane ter se vdaja malodušju, obupu in nesmislu. Ni 
dovolj kruh, ki nasiti telo, potrebujemo tudi jed, »ki ne mine, ampak ostane za 
večno življenje«. Po: B. Rustja, 

 

18. NEDELJA MED LETOM 
Ponedeljek 

2.8.2021 
sv. Evzebij 

škof 
  

 

Torek 
3.8.2021 

sv. Martin 
menih 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Ano in Janeza Beleja 
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
4.8.2021 

sv. Janez Marija 
Vianney, župnik 

  

Četrtek 
5.8.2021 Marija Snežna   

Petek 
6.8.2021 

JEZUSOVA 
SPREMENITEV NA 
GORI, sv. Ožbolt 

kralj 

  

Sobota 
7.8.2021 

sv. Sikst II. 
papež 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca 
za † Ivanko Drofenik 

Nedelja 
8.8.2021 

19. NEDELJA MED 
LETOM 

sv. Dominik 
duhovnik 

9.00 za † Leopoldino Gajser 
za † Jožeta Vehovarja (obl) 
za † Vinka in Marijo Drofenik, 
dva Antona Vozliča. Janeza in 
Nežo Otorepec  
za † Jakoba, Frančiško, 
Janeza, Martina in Vero 
Planinšek, Franca in Matildo 
Strašek 



SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV (3.8): V torek, 3.8. vabljeni člani ŽPS 
in ključarji po večerni sveti maši na srečanje z novim župnikom v župnišče. 
 
ROMARSKA SHODA NA SLADI GORI, 12. in 13. avgust 
V četrtek ob 20. uri, vabljeni na romarski shod na Sladko Goro, kjer bo 
romarska sveta maša in po njej romarski vrtec okoli cerkve. Romarski shod bo 
vodil prodekan in župnik na Ponikvi mag. Alojz Kačičnik. Drugi marijanski 
romarski shod, z blagoslovom zelišč in sveč, bo v petek, ob 10. uri. Lepo 
vabljeni na romanje k Sladkogorski Materi Božji. 
 
ROMARSKI SHOD NA TINSKEM, 14. avgust 
V soboto, ob 19. uri, vabljeni na romarski shod na Tinsko. 
 
VNEBOVZETJE DEVICE MARIJE, 15. avgust:  
V nedeljo, 15. avgusta, je zapovedan praznik vnebovzetja Device Marije. 
Sveta maša ob 9.00 uri. Lepo povabljeni. 
 
ROMANJE K SV. ROKU V ŠMARJE, 15. in 16. avgust 
Lepo vabljeni k sv. Roku v Šmarje, v nedeljo, 15. avgusta, ob 17. uri, sveto 
mašo bo vodil konjiški arhidiakon Jože Vogrin. V ponedeljek 16. avgusta. 
Svete maše bodo ob 7., 8., 9., 10. in 18. uri. Osrednjo romarsko mašo ob 10. 
uri bo vodil Rok Metličar, generalni vikar celjske škofije. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V tem tednu za cerkev in njeno 
okolico verniki iz Kačjega Dola. V drugem tednu pa verniki iz Laš. 
 
19. MED LETOM 
Evangelij: Živeti moremo le v moči Jezusovega kruha Jn 6,41-51 
41Tisti čas so Judje godrnjali nad Jezusom, ker je rekel: »Jaz sem kruh, ki je 
prišel iz nebes,« 42in so govorili: »Ali ni to Jezus, Jožefov sin? Njegovega očeta 
in mater poznamo. Kako more zdaj govoriti: ›Iz nebes sem prišel.‹ « 43Jezus je 
odgovóril in jim dejal: »Ne godrnjajte med seboj! 44Nihče ne more priti k 
meni, če ga ne pritegne Oče, ki me je poslal, in jaz ga bom obúdil poslednji 
dan. 45Pri prerokih je zapisano: ›Vsi se bodo dali poučiti Bogu. ‹ Vsak, kdor 
posluša Očeta in se mu da poučiti, pride k meni. 46Ne rečem, da bi bil kdo 
videl Očeta: samo tisti, ki je od Boga, je videl Očeta. 47Resnično, resnično, 
povem vam: Kdor veruje, ima večno življenje. 48Jaz sem kruh življenja. 49Vaši 
očetje so jedli v puščavi mano in so pomrli. 50To je kruh, ki prihaja iz nebes, da 
tisti, ki od njega jé, ne umre. 51Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo 
jé od tega kruha, bo žível vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso 
za življenje sveta.« 
 
KRUH ZA ŽIVLJENJE 
Elija velja za enega največjih prerokov v Stari zavezi. Ob Kristusovem spremenjenju 
na gori se je prikazal kot njihov predstavnik. Ni čudno, da so nekateri mislili, da bo 
on zopet prišel ob nastopu mesijanske dobe. V današnjem prvem berilu pa 
srečamo tega velikana stare zaveze nemočnega in obupanega. Preroška služba ga 
utruja. Dvomi vase: »Nisem boljši kot moji očetje« (1 Kr 19,4) in si želi umreti. Zakaj 



je padel tako nizko? Prerok je napovedal smrtni boj malikovanju, zelo razširjenem 
v tistem času. To ga je pripeljalo v spor s hudobno kraljico Jezabelo, ki mu je stregla 
po življenju. Bežal je v puščavo, kjer si je želel smrti, ki bi ga rešila vseh težav. 

Številni ljudje nočejo pokazati svoje šibkosti. Menijo, da bi kaj izgubili, če bi v 
javnosti pokazali svojo krhkost. Nasprotno, ljudi gane človeška nemoč. Zopet 
nekateri menijo, da šibkost nima nič opraviti z vero v Boga. A tudi človek, ki je 
zapisal svoje življenje Bogu, doživlja težke trenutke, kot jih je prerok Elija. Taki 
trenutki niso prihranjeni nikomur! V brezizhodni stiski je Bog Eliju poslal okrepčilo: 
kruh in vodo. Kruh, s katerim se je okrepčal, je za nas prispodoba Božjega kruha, 
»ki prihaja iz nebes« (Jn 6,51) in o katerem govori Kristus v današnjem evangeliju. 
Kruh, v moči katerega se je Elija odpravil na pot, je po pravici podoba evharistije, ki 
smo jo že prejšnje nedelje povezali s Kristusovo veliko nočjo, saj Kristus postavi ta 
zakrament na veliki četrtek v okviru judovske velikonočne večerje, ko so se Izraelci 
spominjali izhoda iz Egipta. Ta velika noč pa je znamenje rešitve, saj Bog nastopi, 
ko človeško gledano ni več rešitve.  

Podobno Bog reši Elija, ko se je zdelo, da zanj ni več rešitve. Da mu kruh, ki 
postane zanj hrana. Podobno želi Kristus postati kruh, ki bo hrana »za življenje 
sveta«. Najprej želi postati kruh, ki nam bo prinesel rešitev, ko v življenju ni videti 
rešitve, ko smo brez volje, utrujeni in razočarani. Prav takrat hoče biti za nas kruh, 
ki bo postal moč in bo prinesel življenje, saj je »kruh življenja« in ne smrti. Po: B. Rustja 
 

19. NEDELJA MED LETOM 
Ponedeljek 

9.8.2021 
sv. Edith Stein 

mučenka 
  

 

Torek 
10.8.2021 

sv. Lovrenc 
diakon 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Ilija Babiča, sorodnike 
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
11.8.2021 

sv. Klara 
redovnica 

  

Četrtek 
12.8.2021 

sv. Ivana Šantalska 
redovnica 

  

Petek 
13.8.2021 

sv. Poncijan 
papež 

  

Sobota 
14.8.2021 

sv. Maksimiljan 
Kolbe 

mučenec 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca 
za † Ano Zvonar 
 

Nedelja 
15.8.2021 

MARIJINO 
VNEBOVZETJE –

veliki šmaren 

9.00 za † Ano in Edvarda Jagodiča  
za † Ivana Škodiča 
za † Ivana Herčeka 
za + Ano Medved, Mihaela in 
Rozalijo Leskovšek, starše in 
sorodnike Medved 

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 


