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Kristus daje za vse kruha v obilju

ezus je dejal: »Recite ljudem, naj sedejo.« Bilo pa je na
tistem kraju veliko trave. Posedlo je torej kakih pet tisoč
mož. Tedaj je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih razdelil
med sedeče. Prav tako je razdelil tudi ribe, kolikor so jih
hoteli. Ko so se najedli, je rekel svojim učencem: »Poberite koščke, ki
so ostali, da kaj ne bo šlo v izgubo.« Pobrali so jih torej in napolnili
dvanajst košar s koščki, ki so od petih ječmenovih hlebov ostali tistim,
ki so jedli. Ko so ljudje videli, da je storil znamenje, so govorili: »Ta je
resnično prerok, ki mora priti na svet«. (Jn 6,10-14)
Gospod, bodi pri nas, da bomo ljubili bližnjega, najsi bo
reven ali bogat, najsi bo blizu ali daleč. Daj nam kruha,
da potešimo lakoto, in daj nam srce, ki z drugimi deli, kar
daješ nam ti. Amen
(Po: Paul Roth)

Jezus, kot si pomnožil kruh, pomnoži v nas našo vero.

JEZUS POMNOŽI KRUH
nožica
je
bila
začudena
nad
pomnožitvijo hlebov, toda dar, ki ga
Jezus ponuja, je polnost življenja za
sestradanega človeka. Jezus ne poteši samo telesne
lakote, temveč tudi tisto globljo, lakoto po smislu
življenja, lakoto po Bogu. In kaj lahko storimo mi,
ko se soočimo s trpljenjem, osamljenostjo,
revščino in težavami tolikih ljudi? Z godrnjanjem
ne bomo rešili ničesar, lahko pa ponudimo tisto
malo, kar imamo, kakor deček iz evangelija. Prav
gotovo imamo kakšno uro časa, kakšen talent,
kakšno pristojnost … Kdo med nami nima svojih
‘pet hlebov in dveh rib’? Vsi jih imamo! Če smo pripravljeni jih izročiti v
Gospodove roke, bodo dovolj za to, da bo na svetu nekaj več ljubezni, miru,
pravičnosti in predvsem veselja. Bog je sposoben pomnožiti naša mala dejanja
solidarnosti in nas napraviti soudeležene pri svojem daru. Naj naša molitev
prispeva k skupnemu prizadevanju, da ne bo nikoli nikomur manjkalo
nebeškega kruha, ki podarja večno življenje in vse, kar je potrebno za dostojno
življenje, ter da se bo uveljavila logika podeljevanja in ljubezni. Naj nas
devica Marija spremlja s svojo priprošnjo. (papež Frančišek)

M

NIČESAR NIMAMO PRAVICE ZAVREČI
našem času, ko je toliko razmetavanja
in preobjedenosti, težko razumemo
Jezusovo besedo, ki jo je rekel
učencem, potem ko je pomnožil kruh in nahranil
več tisoč ljudi. »Poberite kosce, da se kaj ne
izgubi.« Kaj vse danes zmečemo proč – pa hajdi
v trgovino po novo! Zato imajo domala po vseh
slovenskih občinah težave z odlagališči
odpadkov. »Poberite kosce,« pravi Jezus, »da se
kaj ne izgubi.« Ničesar nimamo pravice vreči
proč, kar bi še utegnilo koristiti potrebnemu. Kar nam preostaja, ni naše,
ampak dolgujemo tistemu, ki mu primanjkuje. Ob tem lahko razmišljamo o
našem odnosu do gmotnih dobrin nasploh. Zahodna porabniška družba se
mora vprašati, s kakšno pravico si prilašča največji kos zemeljskih dobrin,
energije, neobnovljivih virov, ki so last vsega človeštva. Današnji razviti
zahodni svet živi na račun tretjega sveta in na račun prihodnjih rodov.
Začeti moramo živeti drugače, da bodo drugi sploh lahko preživeli. Ne ubija

V

samo orožje, temveč tudi naš slog življenja. Pomislimo na to v teh počitniških
dneh, ko bomo videli kraje brez divjih odlagališč, višine s čistim zrakom,
bistre potoke in reke. Ali bodo vse to našli tudi tisti, ki bodo prišli za nami?
Kdor hote onesnažuje naravo, je podoben človeku, ki pljune materi v obraz.
Pregreši se nad vsemi prihodnjimi rodovi. Kdor brezvestno razmetava gmotne
dobrine, je ropar. (Po: B. Dolenc, Ozare)

ARŠKI ŽUPNIK SV. JANEZ M. VIANNEY
ne 4. avgusta v Katoliški Cerkvi obhajamo
god sv. Janeza Vianneya, poznanega tudi
kot arškega župnika, zavetnika in vzornika
dušnih pastirjev. Rodil se je 8. maja 1786 v vasi
Dardilly, v bližini francoskega mesta Lyon. Po novi
maši leta 1816 je bil dve leti kaplan pri svojem
dobrotniku in župniku Balleyu, nato je bil leta 1818
prestavljen v vas Ars. V župniji je najprej poskrbel
za verski pouk otrok in odraslih ter se boril zoper
štiri tedanje poglavitne razvade: nedeljsko delo,
popivanje, preklinjanje in ples. Leta 1827 so se začela množična romanja k
župniku Vianneyu v Ars, kamor so ljudje hodili predvsem, da bi opravili sveto
spoved. (K.C.)

D

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE
Blagoslov vozil na Krištofovo nedeljo
Letos je bil v soboto, 21. julija po
večerni sv. maši in v nedeljo 22. julija
po obeh sv. mašah na ploščadi za
baziliko blagoslov vozil katerega se je
udeležilo lepo število vernikov
voznikov in njihovih svojcev. Za svoj
velikodušni
dar
za
slovenske
misijonarje so prejeli nalepko in
kartonček z molitvijo. To molitev lahko
molimo pred vsako vožnjo: »Dobri Bog, na priprošnjo svetega Krištofa nas
varuj pred nevarnostmi in nezgodami. Utrdi v nas zavest odgovornosti in nas
z vsake poti srečno pripelji domov. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen«
 Ob prvih petkih je obisk bolnih in ostarelih na domu. Če poznate koga, ki
ne more več sam v cerkev in želi prejemati obhajilo na dom ob prvih petkih,
lepo prosimo, da obvestite patra Vančija.

 Pobožnost prvega petka in molitvena ura za duhovne poklice bo v petek,
3. avgusta, po večerni maši. Lepo vabljeni!
 Pobožnost prve sobote bo petnajst minut pred sobotno večerno mašo.
 Župnija sv. Jožef iz Celja vabi na koncert, na katerem bodo nastopili
izjemni glasbeniki, in sicer Andreja Zakonjšek Krt in Primož Krt – vokal,
Andrej Gubenšek – violina, Ivo Umek – klaviature in Fantje z Jožefovega
hriba. Program bo povezoval Jože Planinšek. Koncert bo v nedeljo, 29.
julija, ob 19. uri, v atriju Doma sv. Jožefa v Celju. V primeru dežja bo
koncert v Kardinalovi dvorani,. Lepo vabljeni!
 Bratje kapucini iz Celja vabijo v četrtek, 2. avgusta, k praznovanju
Device Marije Angelske v Porciunkuli. Ob 8. uri bo sveto mašo daroval
celjski škof dr. Stanislav Lipovšek, ob 9.30 novomašnik Matic Lesjak.
Svete maše bodo še ob 7., 11. in 18. uri. Pri vseh mašah bo priložnost
za sveto spoved. Prisrčno dobrodošli.
 V Petrovčah nam primanjkuje maš. Dar za mašo znaša 20 eur. Maše
lahko naročite po maši v zakristiji ali v župnišču.

29. 7.
NEDELJA

17. nedelja med letom
Marta, Lazarjeva sestra

Peter Krizolog, škof,
30. 7.
PONEDELJEK cerkveni učitelj

8h
ZA FARANE
10h + MARTIN SMREKAR
19h

ZA VERNE DUŠE IN
POSEBNEM NAMENU

31. 7.
TOREK

Ignacij Lojolski, duhovnik,
ustanovitelj jezuitov

7.30h + ANTON MEŠIČ

1. 8.
SREDA

Alfonz M. Ligvorij, škof,
cerkveni učitelj

19h

2. 8.
ČETRTEK
3. 8.
PETEK
4. 8.
SOBOTA

Evzebij iz Vercellija, škof

7.30h + LJUDMILA TURNŠEK

Lidija, svetopisemska žena

19h + FRANC BRANKO
LEŠNIK

Janez M. Vianney, arški
župnik

19h + KARMEN ZAJC

5. 8.
NEDELJA

8h

18. nedelja med letom
Marija Snežna (Nives)
10h

ZA ZDRAVJE IN
BLAGOSLOV

+ MAGDA IN ALOJZIJA
KASTELIC
ZA FARANE
+ DARINKA VODIŠEK
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