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OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 
18 NEDELJA MED LETOM

Jezus jim je odgovoril in rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Ne 
iščete me zato, ker ste videli znamenja, ampak ker ste jedli kruh  in se 
nasitili. Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za večno 
življenje in vam jo bo dal Sin človekov; nanj je namreč vtisnil pečat Oče, 
Bog. Tedaj so mu rekli: »Kaj naj storimo, da bomo delali Božja dela?« 
Jezus je odgovoril in jim dejal: »Božje delo je to, da verujete v tistega, ki 
ga je on poslal.« 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. (Jn 6,26–29.35) 
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PIJANEC – Pijanec poskuša s svojim ključem 
odkleniti steber obcestne svetilke. Nekdo, ki 
pride mimo, mu reče: »Nikar se ne trudite, 
tukaj vendar nihče ne stanuje.« – Pijanec 
odvrne: »Kako da ne, če pa v prvem 
nadstropju gori luč!?« 
POČITNICE – Oče pošlje sinka Mihca k 
enemu svojih kupcev, ki neredno plačujejo. 
»Gospod Kavčič, moj oče vam pošilja račun 
in rekel mi je, da ne smem oditi od vas, dokler 
ga ne plačate.« – »Mali, mislim, da so se zate 
pravkar začele kar dolge počitnice.« 

                                                                     “Pa saj dobro vidim črke, gospa doktorica….”

Štev.:32/letnik VI.                  05. AVGUST 2018

Jn 6,24–35 
NE BODIMO ČRNOGLEDI – DELAJMO BOŽJA DELA 
Po čudežni pomnožitvi kruha so ljudje želeli Jezusa postaviti za kralja. Če bo to 
ponudbo sprejel, bodo – tako so upali – preskrbljeni za vsakdanji kruh. Jezus pa 
je njihove misli obrnil drugam: Ne delajte za jed, ki mine, ampak delajte za jed, ki 
ostane za večno življenje. Tudi danes mora kristjan sredi množic, ki so zazrte 
samo v to, kar je zemeljsko in časno, usmerjati sebe in druge k vrednotam, ki ne 
minejo, ki presegajo še tako izpopolnjeno tostransko računalništvo, ker so 
naravnane na večnostne silnice.  Vera v mnogih srcih ugaša, pri drugih pa je 
naprodaj za skledo leče ali riža. Kristjan bo v zdravi samozavesti in brez občutka 
manjvrednosti po veri živel; če bo potrebno in primerno, bo zanjo zastavil tudi 
besedo. Nebrzdano porabništvo zabrisuje ljudem čut za pravičnost, 
resnicoljubnost in poštenost. Vsi trošimo minljive dobrine, saj vemo, da brez njih 
ne moremo; toda kristjan jih troši tako in toliko, kolikor mu pomagajo stegovati se 
za neminljivimi. Med ljudmi si utira pot nasilje. Posamezniki in skupnosti se vse 
bolj zanašajo na moč mišic, komolcev in orožja. Kristjan ve, da velike vojne 
kakor mali prepiri izhajajo iz človekovega srca. Zato se trudi oblikovati svoje srce 
po evangeliju, v okolje pa vnaša smisel za sporazumevanje, dobrohotnost. 
Današnji čas nam jemlje osebno vrednost. Spreminja nas v predmete, številke in 
kramarsko blago. Kristjani vemo, da je vsak človek Božja podoba, da nas je 
Kristus vse odrešil in da smo vsi določeni za življenje v Bogu. Zato nam pomeni 
vsako človeško življenje Božji dar, pa naj bo še nerojeno, do polnosti razvito ali 
od starosti shirano. 
Kljub dobrinam, ki nam jih prinaša napredek, je vedno več ljudi, ki se jih loteva 
črnogledost. Tudi kristjani se zavedamo nevarnosti, ki grozijo človeštvu. Pri 
vsem tem pa se ne vdajmo črnogledosti, saj živimo iz Kristusove velikonočne 
skrivnosti.  
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06.08.2018  
PONEDELJEK  
Jezusova spremenitev na gori

KRIŽ
    
19.00 ✞ Niko Macarol, Križ 201

07.08.2018  
TOREK  KAPELA

    
  8.00 Po namenu od drugod 

Ob 17h pogreb Ebertove mame

08.08.2018 
SREDA  
Dominik, duh.rd. ustanovitelj

KRIŽ 19.00 ✞✞ Jadran Macarol in pok.Ivanove, 
Križ 177

09.08.2018 
ČETRTEK  
Terezija Benedikta od Križa

KAPELA 19.00 ✞ Milan in Lojzka Mahnič,  
Tomaj 94b

10.08.2018 
PETEK 
Lovrenc, diakon

KAPELA 19.00 ✞ Bogdan Vran, Tomaj 97

11.08.2018 
SOBOTA 
Klara, devica, rd. ustanov. 

KAPELA
 
19.00 ✞✞ Marčela Pangos, Dušan in 

Denis Momirovič, Tomaj 120

12.08.2018 
19 NEDELJA MED 
LETOM 

KAZLJE 

TOMAJ

  

  8.30 

10.00

✞ ✞ Albin in Angela Seražin, 
Kazlje 21 
ZA ŽUPLJANE 

RAZPORED SV. MAŠ DUHOVNA MISEL

V ničevosti svojih misli  
modrujemo o življenju,  
prirejamo simpozije  
o pomenu svetosti,  
pozabljamo pa na Božje.  
Še smo ujeti v starega človeka,  
še smo v svojem bistvu pogani.  
Omeči trdoto naših src, da te bomo sprejeli,  
in bodi zahvaljen, ker nam odkrivaš  
bogastvo svojega nauka.  
Opogumi nas,  
da odvržemo staro navlako  
in zablestimo v tvoji sinjini. 

Množica Jezusovih sledilcev išče učitelja, po katerem se dogajajo 
znamenja. Pred kratkim so bili ljudje priče čudežu pomnožitve kruha in rib 
in sedaj iščejo človeka, po katerem se je zgodilo znamenje. Ko ga 
najdejo, jih nagovori in jim razodene pravi razlog svojega prihoda in 
delovanja. 
Jezus ni prišel, da bi delal čudeže, čeprav so se ti po njem dogajali. 
Veliko bolj pomembno kot to, da je kruh čudežno pomnožen, je 
pomembno to, da so ljudje kruh jedli in se nasitili. To je bilo namreč Božje 
znamenje zelo konkretne skrbi zanje. Čudeži v nobenem smislu ne 
nasitijo človeka, marveč kažejo na izvor vsega, kar je – na pravo hrano. 
Čudežno pomnoženi kruh je zgolj znamenje kruha, ki bo popolnoma 
nasitil vsakogar, ki ga bo jedel. Ta kruh bo hrana za večno življenje. 
Jezus sam je popolna hrana in popolna pijača, ki nasiti in odžeja za 
vedno. Le kako je to mogoče? Jezus je postal človek in je izšel iz samega 
vira vsega bivajočega. Kdor torej sprejme Jezusa, ima neposredni stik z 
Bogom, torej neposreden stik z izvirom življenja samega – kdo bi si 
potem želel česa drugega? 
In kako priti do te hrane in te pijače? Jezus pravi, da sta potrebni dve 
stvari. Priti k Jezusu in mu zaupati. Jezusova bližina je popolna hrana in 
odnos zaupanja v Jezusa je popolna pijača. Pristopiti k Jezusu pomeni 


