
  

KRUH NAJ BI BILI DRUG DRUGEMU 
 

Kakor je velikonočni kruh, tako je tudi kruh, ki ga 
je Jezus razdelil, njegovo oznanilo. Kruh je znamenje 
življenja, je poglavitna hrana ljudi. Jezus daje kruh kot 
hrano za telesno življenje. Kruh pa pomeni še več. Ko 
bomo brali nadaljevanje današnjega evangelija, bomo 
spoznali, da je Jezus hotel biti kruh za življenje. Kruh je on 
sam. On je hrana za dušo: evharistični kruh.  
 Kruh je tudi znamenje ljubezni. S tem, da je Jezus 
pomnožil kruh in s petimi hlebi nasitil pet tisoč mož, je 
ljudem razodel božjo ljubezen. Bog je vse ustvaril, ker ima 
vse rad in daje, da vse raste v ljubezni. Bog je že v puščavi ob izhodu iz Egipta dal lačnemu ljudstvu kruh iz ljubezni. 
In še več: iz ljubezni do nas se nam sam božji Sin daje v kruhu kot hrana. To je nepojmljiva skrivnost ljubezni! V 
Jezusu Kristusu postaja kruh res kruh za življenje.  
  S tem, da je Jezus pomnožil kruh in z njim nahranil lačne, nas hoče spodbuditi, da bi tudi mi bili drug 
drugemu kruh za življenje. Kruh in ljubezen sta neobhodno potrebna za življenje. Za ljubezen, da človek zmore 
ljubiti,  potrebuje kruh kot hrano in kruh kot milost, evharistični kruh – Jezusa. 
 Potem ko je množica bila sita, so apostoli zbrali preostale koščke kruha in z njimi napolnili 12 košar. 
Božjega daru, milosti človek ne sme zavreči! Številka 12 spominja na 12 Izraelovih rodov. Bog želi poskrbeti  za 
vse rodove, za vse ljudi, nobenega ne pozabi.  

 

Čudež pomnožitve kruha nas 
napolnjuje z zaupanjem v 
božjo skrb in božjo previdnost. 
Bog nas ljubi, njegovi otroci 
smo. Kot Oče nas želi 
spremljati in skrbeti za našo 
dušo in telo. Ko to spoznamo, 
potem se bomo zavedali tudi 
globljega pomena čudeža pomnožitve kruha. Božja 
ljubezen se hoče vedno razdajati. Jezus se nam razdaja v 
evharističnem kruhu  To je znamenje njegove velike 
ljubezni do nas. Jezus kruh življenja nas vabi, da bi tudi 
mi bili kruh ljubezni in kruh življenja za soljudi.  

Ali razumemo Jezusovo naročilo in spodbudo? Če 
hočemo dosledno živeti Jezusovo oznanilo, moramo biti 
pripravljeni, da se žrtvujemo za druge. S tem bomo 
postali tudi mi kruh za druge! To bomo zmogli, če se bomo 
hranili z evharističnim kruhom in postajali drug za 
drugega kruh, ki bo krepil našo vero in nam dajal moči za 
življenje po evangeliju. 

 

 

SEDEMNAJSTA NEDELJA MED LETOM – 29. JULIJ 2018 



 
 

 

 
 

 

… dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 
 

 
 

 

 Obhajamo 17. nedeljo med letom. Prihodnja nedelja je prva nedelja v mesecu. Priporočam 
nabirko za obnovo cerkvene strehe.  
 

 V petek bom obiskal bolnike.  Ta dan bo tudi sveta maša v Dosor – ju, ob 16.00. 
 

 Zahvaljujemo se skupini iz naselja Jelovica, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in 
krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina iz Turjanec pod vodstvom Marije Drobec. 

 

 Na razpolago je nova številka revije Don Bosko in Glasnik Kraljice miru.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 http://www.zupnija-radenci.com 

 

Zaprta vrata 
znamenje smrti 
Vrata v temno noč 
Vrata v svet mrtvih 
Vrata v temo  
– v oddaljenost Boga 

Odprta vrata 
Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 
Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

http://www.zupnija-radenci.com/


  

SEDEMNAJSTA NEDELJA MED LETOM 
   

29. JULIJ 8.00 Za + Ano Jauk 

Sv. Marta 10.00 Po namenu                                                 (v kapelici sv. Ane v parku) 

   

 
PONEDELJEK   

30. JULIJ   
Sv. Peter Krizolog   

 

TOREK   

31. JULIJ 19.00 Za + Lojzeta Logarja ob roj. dnevu 

Sv. Ignacij Lojolski   

 

SREDA   

1. AVGUST 19.00 Za + Jožefo Rožman                                    (družina Sagaj iz Ključarovec) 

Sv. Alfonz Ligvorij   

 

ČETRTEK  Molitev pred izpostasvljenim Najsvetejšim 

2. AVGUST 19.00 V dober namen in za Božje usmiljenje 

Sv. Evzebij   

 

PETEK   

3. AVGUST 19.00 Za +Marijana Karba                                                           (Slavica Slavič) 

Sv. Lidija   Za + Feliksa Dundeka ob roj. dnevu 

 

SOBOTA   

4. AVGUST 19.00 Za + Silvo Ploj, obl                                                                          (p. n. domačih) 

Sv. Janez Vianej  Za + Ančko Recek, obl. 

OSEMNAJSTA NEDELJA MED LETOM 
   

5. AVGUST 8.00 Za+ Srečka Bagari, dva sinova in vse + iz družine; Za žive in + župljane 

Marija Snežna (Nives) 10.00 Za + Andreja Kosi                                                          (družina Štiblar)                                              

   

S V E T E  M A Š E  
O d  2 9 .  j u l i j a  d o  5 .  a v g u s t a  2 0 1 8  

 


