
  

1. berilo: 2 Mz 16,2-4.12-15; Psalm: Ps 78; 2. berilo: Ef 4,17.20-24; Evangelij: Jn 6,24-35 

 

18. NEDELJA MED LETOM 

 

Kdor vame veruje ne bo lačen 

 
Ko je Jezus naredil čudež pomnožitve kruha in nasitil več 
kot 5000 ljudi (Jn 6, 1-15), so ga želeli postaviti za 

svojega kralja. Nedvomno so želeli, da bi vedno tako 
poskrbel zanje. Toda Jezus se je umaknil. Tiho se je vrnil 

v Kafarnaum, da bi bil s svojimi dvanajstimi učenci, a so 
ga prišli iskat (Jn 6, 24-25). Ko so ga našli, jih je najprej 
izzivalno vprašal: Ali iščete fizično hrano, ki propade, ali 
hrano, ki daje večno življenje?  

 

Judje so imeli mano v puščavi za Božji kruh (Ps 78, 24; 2 Mz 16, 15). Obstajalo 
je močno rabinsko prepričanje, da bo Mesija, ko bo prišel, dal mano iz nebes. To 
je bilo namreč največje Mojzesovo delo. Zdaj so judovski voditelji zahtevali od 
Jezusa, naj jim da mano iz nebes kot dokaz za svojo trditev, da je Mesija. Jezus 

jim je odgovoril, da mane ni dal Mojzes ampak Bog. Ta mana je bila le simbol 

kruha, ki prihaja po njem.  

 

Jezus trdi, da lahko samo Bog reče: Jaz sem kruh življenja. Kruh, ki ga ponuja, ni 
nič drugega kot samo Božje življenje. To je pravi kruh, ki lahko resnično poteši 
lakoto naših src. Mana iz nebes je torej samo predstavljala edinstveni kruh 
evharistije ali Gospodove večerje, ki ga je dal svojim učencem na predvečer 
svojega darovanja na križu.  
 

Mana v puščavi je omogočila Izraelcem, da so lahko šli naprej po poti v 
obljubljeno deželo. Ohranjala jim je zemeljsko življenje, ni jim pa mogla dati 
večnega.  
 

Obstajata dve temeljni vrsti lakote − telesna in duhovna. Samo Jezus Kristus 
lahko poteši najglobljo lakoto našega srca − lakoto po večni resnici, življenju in 
ljubezni. Samo v njem je resnica, ki jo najdemo v Bogu. Samo on lahko da 
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polnost življenja, Božje življenje, ki nas spremeni zdaj in traja večno. Samo on 
lahko poteši našo najglobljo lakoto po ljubezni − Božji ljubezni, ki ne pozna 
konca, ki nas nikoli ne zataji in ne zapusti, ki presega greh in smrt. Samo on 

lahko poteši večno lakoto našega srca, uma in duha.  

 

Jezus je povedal, kaj naj storimo, da bomo delali Božja dela. Najprej naj 
verjamemo v Božjega Sina, ki ga je Oče poslal na svet. Ponuja nam odnos z 
Bogom, ki se začne v darujoči se ljubezni, nesebičnem služenju in odpuščanju 
drugim. Tako postanemo eno z Božjim usmiljenjem, dobroto in ljubeznivo 
dobrotljivostjo. To nas odpira polnosti življenja, miru in sreče in z Jezusom 
postajamo tudi mi skupaj »kruh življenja« za druge, najprej za najbližje, nato za 
vsakega človeka, ki pride k nam s svojimi potrebami po telesni in duhovni hrani. 

 
Hvala ti, Kruh življenja,  

da me iz stare vabiš v novo miselnost Božjih hčera in sinov,  
iz strahu zase v predanost, zaupanje, ljubezen, v polnost življenja. 

 

OBVESTILA 

 

Porciunkulski praznik v kapucinski cerkvi v Krškem. 
V nedeljo, 1. avgusta 2021, ob 20. uri bo sveta maša, po njej molitvena ura. Že 

pred sveto mašo in med bogoslužjem bo priložnost za spoved. 
V ponedeljek, 2. avgusta 2021, bodo svete maše ob 7.00, ob 8.00 bo 

somaševanje vodil novomašnik Jakob Piletič, ob 9.15 in ob 10.30. Ves čas bo 
priložnost za spoved. 
 

Vabimo: 

* na farno žegnanje v čast sv. Lovrencu, ki bo v nedeljo, 8. avgusta, s svetimi 

mašami ob 8., 10. (slovesno sveto mašo bo daroval dekan Videmske dekanije g. 
Roman Travar, lazarist, župnik v Artičah in na Sromljah) in 19. uri.  

* na Rokovo žegnanje, ki ga začenjamo s sveto mašo na praznik Marijinega 

vnebovzetja, 15. avgusta, ob 19. uri, ko bo tudi blagoslov zdravilnih rož; 
* na Rokovo, 16. avgusta, bodo svete maše ob 6., 7., 8., 9., 10. (slovesna) in 19. 
uri; 

* na Rokovo nedeljo, 22. avgusta, bodo svete maše ob 8., 10. (slovesna) in 19. 
uri. 

Pri vseh svetih mašah bo tudi priložnost za sveto spoved v okviru ukrepov 

covid-19. 

 

Približuje se 10. obletnica, odkar je odšla v večnost naša nekdanja gospodinja 
Pavlina Zakonjšek († 6. 8. 2011). Tudi letos organiziramo obletno mašo za † 
Antona in Pavlino Zakonjšek, in sicer v sredo, 11. avgusta 2021, v njuni rojstni 



župniji Marija Reka nad Preboldom, kjer sta tudi pokopana. Spominska sveta 
maša bo v Marijareški župnijski cerkvi ob 11.00 in potem v Planinskem domu 

pod cerkvijo skupno kosilo. Organiziramo avtobusni prevoz z odhodom 11. 8. 

2021 ob 8.00 izpred gimnazije. Prijavite se čimprej v župnišču. Cena prevoza in 
pogostitve 15€ po osebi.  
 

Župnije Brežice, Dobova, Vinica z agencijo Aritours vabimo od 30. 9. do 2. 10. 

2021 na 3-dnevno romanje po slovenski Istri in Krasu. Več o programu 
romanja si preberite listu v veži cerkve. Informacije in prijave: Aritours, tel.: 
02/252 16 19, info@aritours.si, www.aritours.si. 

 

Zakaj je lepo živeti v Sloveniji? (ob 30. obletnici samostojne Slovenije) 

 
»Veliko sem potovala po Evropi in svetu in vedno sem se vračala domov v 

svojo Slovenijo. Tukaj se preprosto dobro počutim in imam vse, kar potrebujem. 

Imamo čudovito naravo, čudovite ljudi, svoj jezik, svojo glasbo in kulturo. 
Slovenija je biser, ki ga moramo čuvati in negovati.« Nuša Derenda, pevka 

 

»Zakaj je lepo živeti v Sloveniji? Predvsem zato, ker biti mrtev ni lepo: ne 

samo v Sloveniji, kjerkoli, razen mogoče v nebesih! Ampak Bog je nam, 
Slovencem, dal nebesa že tukaj na zemlji, ko nam je dal to krasno, lepo deželo. 
Lepo in majhno, v kateri se lahko vsak počuti velikega. Slovenija je moj dom in 
moja domovina, tukaj so ljudje, ki jih imam rad in imajo radi mene. Tega doma, 

te domovine ne bi zamenjal za noben denar, za nobeno stvar. Mogoče samo za 
nebesa.« Gregor Čušin, dramski igralec 

 

POČITNIŠKE MISLI VEROUČENCEV V počitniških dneh 
otroci doživijo in spoznajo marsikaj novega, nenavadnega ... Če 
želite dogodivščine podeliti z našimi farani, lahko otroci kratke 
misli zapišejo in mi jih pošljete, objavili jih bomo v oznanilih.  
 

 

LEPE POČITNICE 

Na Brezju smo molili in sorodnike razveselili. 

Potem smo šli v Lipico in s kočijo se vozili. 
Sva bila pa tudi na karitasu, 

kjer sva šla po kruh, ker nama gre to dobro od muh. 
Za konec pa želiva lepe počitnice še v naprej, 

                                  da bo šlo vse tako lepo kot doslej.                                                
        Sara in Valentin Žnideršič 
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9. obletnica 

 

 

ŽUPNIJSKA CERKEV SV. LOVRENCA JE VSAK DAN ODPRTA ZA OSEBNO MOLITEV. 

 

 

NEDELJA 

18. med letom 

 
Alfonz Marija Ligvorij, 

škof, cerkveni učitelj 

 

 

1. 8. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Štefana, Katarino in Davida Zver  
za vse † iz družine Pečar in Marušič 

 

za † Rodjak Ano 

PONEDELJEK 
Evzebij iz Vercellija,  

škof   

2. 8. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za dobrotnike Slomškovega doma 

 

za † Milavec Lovrota (30. dan) 

TOREK 
Martin, menih 

3. 8. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 19.00  

za † sorodnike Dimič-Cerjak in duše v vicah 

za † Marijo Lapuh (obl.) 

SREDA 
Janez Marija Vianney,  

arški župnik 

4. 8. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

za duhovnike, ki so delovali v naši župniji 
za † Slavka Ogorevca  

za † Ivo Recer (7. dan) 

ČETRTEK 
Marija Snežna (Nives) 

1. četrtek  

5. 8. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za duhovniške in redovniške poklice 

sledi molitvena ura pred Najsvetejšim 

za † Franja Levačiča (obl.) 

PETEK 
Jezusova spremenitev  

na gori  

1. petek 

6. 8. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za trdnost vere in edinost v Cerkvi 

sledi pobožnost 1. petka 

za † Martina Cerjaka (4. obl.) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Sikst II.,  

papež, mučenec 

1. sobota 

 

7. 8. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Ivana in Vlada Volčanšek 

sledi molitev za družine pred Najsvetejšim 

za † starše Marka in Antonijo Tusun, stare starše 
Tusun in Žerjav ter vse † strice in teto 

NEDELJA 

LOVRENČEVA 

19. med letom 

 
Dominik, duhovnik, 

ustanovitelj dominikancev

 

 

8. 8. 

2021 

Ob 8.00 

 

 

Ob 10.00 

 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † starše Nežo in Franca Preskar (obl.), sestre 
Rezko, Nežko, Anico, sorodnike in duše v vicah  

za † Stanka Švajgerja (obl.), sorodnike Švajger-
Gerjevič 

 

za † starše Jožico in Dušana Jovanovič, starše 
Antona in Slavo Štritof 
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