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2.NED18 = EVZEBIJ,PORCIJUNKULA  7.- za farane,  , za
večni  mir umrlih pred rojstvom, 10 Franc Majer obl

Vikica Sagadin,  Alojzija Špur, Ivan Bračun
3. PON= LIDIJA   8.-po n. Brezmadežne 

4.TOR=  JANEZ M.VIANEJ   8.- po nam.za božje var-
stvo  (M)

5.SRE=  MARIJA SNEŽNA(NIVES),    8 .- v zahvalo,(M)
6.ČET = JEZUSOVO SPREMENJENJE NA GORI     8.- Do-

nat Dreo 8.dan
7. PET= KAJETAN    18- mol..za duhovniške poklice,

Franc Koliš (Kosi 
8.SOB=  DOMONIK   Ž=17.- Mirko Dovnik 

9.NED19 = EDITH STEIN  7-za župljane,Marija Žist
. Frančiška Erker                10.- Andrej Kurnik,  Pa-

vel, Kristina Sagadin, Marija Rak Kr.V.   

ŽUPNIJA LAPORJE PREKRIVANJE 
STREHE   NA SLOM DOMU. 
TR.R.56044300002921366

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, Misli srca

JEZUS je vêlel 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. 
Vsi so jedli in se nasitili ter 
pobrali koščke, ki so ostali, 

dvanajst polnih košar. 
Teh pa, ki so jedli, 

je bilo okrog pet tisoč mož, 
brez žená in otrok.

(Mt 14,19–21)

Božje kraljestvo je v Jezusovih prilikah podobno tudi
nebeški 
gostiji, ki jo Bog pripravlja svojim otrokom. O takšni
gostiji nove in večne zaveze govori danes prerok
Izaija  v prvem berilu.  V podobah je napovedano
neizmerno  bilje,  ki  pomeni  večno  življenje.  Ne
preslišimo prerokovega in hkrati Božjega klica: »O,
vi nespametni, zakaj trošite svoj denar za
stvari,  ki  niso  pravi  kruh,  in  svoje
premoženje  za  stvari,  ki  vas  ne  bodo
osrečile.
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Evangelij pa je odgovor na to prvo berilo. Tam nas je
Božja modrost vabila na svojo enkratno gostijo, tukaj pa

Jezus pogosti veliko množico s petimi hlebi in dvema
ribama. Ne gre za to, da bi Jezus delal namesto nas, saj
nismo nedorasli otroci; gre za to, da zaupamo v Boga in
da ga v svojem življenju vedno postavimo na prvo mesto.

Po: Molimo s Cerkvijo, leto A–3

Tisti čas je Jezus slišal za smrt Janeza Krstnika in
se je v čolnu umaknil od tam v samoten kraj, sam
zase. (Mt 14,13)

 Jezus nasiti pet tisoč mož
 13 Ko je Jezus slišal za umor Janeza Krstnika, 
se je v čolnu umaknil od tam v samoten kraj, sam
zase. Množice pa so to izvedele in
šle iz mest peš za njim.  
14 Ko se je izkrcal, je zagledal
veliko množico. Zasmilili so se
mu in ozdravil je njihove
bolnike. 
Zasmilili so se mu: iz sobesedila odlomka je vidno,
da Matej tako ne označuje le Jezusovega sočutja z
lačnimi, ampak njegovo »mesijansko usmiljenje«

(R. Schnackenburg), ki ga je čutil do ljudi, potrebnih

odrešenja.
15 Ko 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.«  
 16 Jezus pa jim je rekel: »Ni jim treba oditi. Vi 
jim dajte jesti!« 
 17 Rekli so mu: »Tukaj imamo samo pet 
hlebov in dve ribi.« 
18 Dejal jim je: »Prinesite mi jih sem!«
19 In velel je ljudem, naj sedejo po travi, vzel 
tistih pet hlebov in dve ribi, se ozrl v nebo, 
blagoslovil, razlomil hlebe in jih dal učencem, 
učenci pa množicam.  
 20 Vsi so jedli in se nasitili ter pobrali koščke,
ki so ostali, dvanajst polnih košar.  

21 Teh pa, ki so jedli, je bilo okrog pet tisoč 
mož, brez žená in otrok.

Jezus hodi po vodi
22 In takoj je primoral učence, da so šli v čoln 
in se peljali pred njim na drugo stran; sam 
naj bi medtem odpustil množice. 
23 In ko je množice odpustil, je šel na goro, da
bi na samem molil. Ko se je zvečerilo, je bil 
tam sam. 
24 Čoln pa se je medtem oddaljil že precej 
stadijev od brega. Valovi so ga premetavali, 
kajti pihal je nasprotni veter.
 Galilejsko jezero je široko pribl. 12 km.

25 Ob četrti nočni straži 
je Jezus hodil po jezeru in
prišel k njim. [
Ob četrti nočni straži tj. med 
tretjo in šesto uro zjutraj; 
v antiki so morje nasploh 
doživljali kot kaotično 
prvino, v kateri prebivajo 
predvsem zlohotne duhovne
sile; na bližnjem Vzhodu se

je to občutje izrazilo v mitih o stvarjenju, ki 
prikazujejo spopad med svetlim, nebeškim 
božanstvom in temno, kaotično pošastjo, ki je 
vselej simbolično povezana z morjem. Tudi v SZ
so ohranjene sledi tega pojmovanja v pripovedih 
o Bogu kot zmagovalcu nad morskima pošastma 
Rahabom in Leviatánom. Božja moč se kaže v 
tem, da mu je morje povsem podrejeno; 
Jezusovo obvladovanje morja torej razodeva 
njegovo božanstvo.
26 Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so 
se vznemirili in rekli: »Prikazen je.« Od 
strahu so zavpili. 
27 Jezus pa jim je takoj rekel: »Bodite pogumni!
Jaz sem. Ne bojte se!« 

28 Peter mu je odgovoril in rekel: »Gospod, če si
ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi.«
29 On mu je dejal: »Pridi!« In Peter je stopil iz 
čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu.
30 Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. 
Začel se je potapljati in je zavpil: »Gospod, reši 
me!«  
31 Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu 
dejal: »Malovernež, zakaj si podvomil?« 
 

Pridite vsi, ki ste žejni
IZAIJA 55 1 O vsi, ki ste žejni,
pridite k vodi,
in vi, ki nimate denarja,
pridite, kupite in jejte!
Pridite, kupite brez denarja,
brez plačila vino in mleko!  
V številnih pokrajinah na vzhodu je 
primanjkovalo vode, tako da so jo prodajali in 
kupovali, prerok pa govori kot trgovec, ki jo daje
zastonj, prav tako vse druge pijače in jedi.
2 Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh,
in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti?
Poslušajte, poslušajte me in jejte dobro,
naj uživa v sočni jedi vaša duša. Njegova 
hrana in pijača je njegovo oznanilo, kajti 
človek ne živi samo od kruha, temveč od vsake
Božje besede;  
3 Nagnite svoje uho in pridite k meni,
poslušajte in bo živela vaša duša.
Vcepil vam bom večno zavezo,
Davidove dobrote, ki so zanesljive.  
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