
NI JIM TREBA ODITI. VI JIM DAJTE JESTI!
»Teh, ki so jedli, je bilo okrog pet tisoč mož, brez žena in otrok,« je 

zapisal evangelist Matej. Ko berem o Jezusovih čudežih, iščem odgovor 
na vprašanja, ki zanimajo vsakega zgodovinarja: Kdaj se je to zgodilo? 
Kdo je bil navzoč? Po čigavi zaslugi je do dogodka prišlo? Kdo vse je bil 
vpleten? Kakšne so bile posledice? 

Kdaj se je zgodil čudež pomnožitve kruha in rib? Jezus se je v čolnu 
umaknil na samoten kraj. Ko se je izkrcal je videl množico, ki se mu je zasmilila, ozdravil 
je njihove bolnike, jih poučeval o vsem, kar je potrebno dobro življenje in kmalu je sonce 
začelo zahajati. Jezus ni bil sam med to množico. Z njim so bili tudi njegovi učenci, zato 
je jih vključil v dogajanje. Lačno množico je bilo treba nasititi in Jezus jih izzove: »Ni 
jim treba oditi. Vi jim dajte jesti!« Ko se znajdemo pred problemom, se je treba takoj 
vprašati: Kaj imamo na razpolago in kaj lahko s tem naredimo? Takšen je bil tudi prvi 
odziv apostolov. Jezusu so rekli: »Tukaj imamo samo pet hlebov in dve ribi.« »Prinesite 
mi jih sem!« jim je odgovoril.

Jezus je dobro vedel, da s petimi hlebi in dvema ribama mora najti neko rešitev. Vse, 
kar smo in kar imamo je neka osnova, na kateri lahko zgradimo svoje življenje. To je 
tudi edina zanesljiva stvar za solidarnost z drugimi. Ko pa izčrpaš vse svoje možnosti, se 
lahko obrneš na Boga in ga izzoveš: »Zdaj pa ti nadaljuj. Jaz sem naredil vse, kar je bilo 
v moji moči.« Jezus je vzel tistih pet hlebov in dve ribi, se ozrl v nebo, jih blagoslovil, 
razlomil hlebe in jih dal učencem, učenci pa množicam. Vsi so jedli in se nasitili. Ko so 
pobrali koščke, so napolnili dvanajst košar.

Kaj se zgodi, ko se odločiš, da razdaš še tisto malo, kar imaš? Zgodi se čudež: tvoja 
radodarnost se pomnoži in vsi imajo od tega korist. Ko se odločiš, da daš vse, kar imaš, 
dobesedno Boga izzoveš, da te pogleda, te blagoslovi in obilno pomnoži tvoje delo, 
prizadevanje in radodarnost. Tisti, ki gleda od daleč bo takoj postavil vprašanje: »Kako 
se to zgodi? Pod kakšnimi pogoji!« Iz odlomka, ki smo ga brali, je težko dati dovolj 
prepričljiv odgovor. Danes so sicer mnogi prepričani, da smo na takšni točki tehničnega 
razvoja, da smemo govoriti o človekovi vsemogočnosti. Toda to so sanje, ki se ne bodo 
nikoli uresničile. Človek ni sposoben narediti čudeža. Ta se zgodi le po Božjem posegu 
in samo tisti, ki veruje, čudež tudi zazna.
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Nedelja 18. nedelja med letom 2. avgust
yy Danes je 18. nedelja med letom. Godujeta Evzebij iz Vercellija, škof in Peter Julijan Eymard, duhovnik.
yy To nedeljo ima naša podružnica Tenetiše smenj, pa čeprav ima njen zavetnik sveti Dominik svoj godovni dan 
šele 8. avgusta. V nedeljo, 9. avgusta je smenj pri svetem Lovrencu in mnogi naši župljani radi poromajo k so-
sedovim – sveti Lovrenc je tudi zavetnik Babnega vrta, zato imamo mi Dominikovo praznovanje prvo nedeljo 
v avgustu. Vsi vemo, da je sedaj čas dopustov, zato se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste si vzeli čas in pripravili 
današnjo slovesnost. Še prav posebej hvala vsem, ki ste pripravili prijetno druženje po sveti maši.

yy Počitniška zgodba: Nekega dne sta se dva mala prijatelja zmenila, da bosta šla skupaj drsat na poledenelo jezero. 
Tisti večer je bil oblačen in hladen in otroka sta se igrala brez strahu. Naenkrat pa se je led udrl in potegnil za 
seboj enega od otrok. Ribnik ni bil globok, toda led se je začel hitro zapirati. Drugi otrok je stekel k obali, pograbil 
največji kamen, ki ga je uspel najti in pohitel na kraj, kjer je njegov kolega izginil. Z vso močjo je začel tolči po 
ledu, tolkel je in tolkel, dokler ni uspel narediti dovolj velike luknje. Nato je svojega malega prijatelja prijel za roko 
in mu pomagal priti iz vode … Ko so prišli gasilci in opazili, kaj se je zgodilo, so se vsi zmedeni spraševali: »Kako 
mu je to uspelo? Ta led je težak in dovolj trd, kako mu je uspelo prebiti ga s tem kamnom in s temi majhnimi 
rokami?« Tisti trenutek se je pojavil starček in jim rekel: »Jaz vem, kako je naredil.« »Kako?« ga vprašajo. Starček 
je odgovoril: »Nikogar ni bilo za njegovim hrbtom, ki bi mu govoril, da mu to ne bo uspelo …« V naši notranjosti 
je tako osupljiva energija, a dovolj je čisto malo, da na njo pozabimo.

yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: Včasih je bolečina nekaterih mladih zelo globoka. Ti mladi 
lahko Bogu rečejo samo, da zelo trpijo, da jih preveč stane iti naprej, da ne verujejo več v nikogar. A v tej srce 
parajoči tožbi se pokažejo Jezusove besede: »Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo« (Mt 5,4). Nekateri mladi 
so si lahko odprli pot naprej v življenje, ker je do njih prišla ta Božja obljuba. Ko bi vsaj krščanska skupnost bila 
vedno blizu mlademu, ki trpi, da bi mogla poskrbeti za odmevanje teh besed z znamenji, objemi in konkret-
nimi oblikami pomoči. (77) 

yy Starši letošnjih prvoobhajancev lahko v župnijski pisarni dvignete slike od prvega obhajila.
yy V mesecu avgustu je še precej prostih dni za mašne namene.

Nedelja
730 Tenetiše
830

18. nedelja med letom
za župljane – smenj
za + Janeza Ješeta (obl.)

2. avgust

Ponedeljek
1900

Martin, menih; Konrad, redovnik
po namenu

3. avgust

Torek
1900

Janez M. Vianney, arški župnik; Cecilija in Amata, red.
za ++ starše Žakelj

4. avgust

Sreda
1900

Marija Snežna (Nives); Osvald (Ožbolt), kralj in mučenec
za + Frančiško Markun, dar vaščanov Babnega vrta

5. avgust

Četrtek Jezusova spremenitev na gori; Just in Pastor, mučenca 6. avgust
Petek Sikst II., papež in mučenec; Kajetan Tienski, red. ustan. 7. avgust
Sobota
2000

Dominik, ustan. dominikancev; Marija od Križa, red. ustan.
1. za + Marijo Štern, dar sosede Romane
2. za + Ivanko Košnik, dar sosedov

8. avgust

Nedelja
730 Tenetiše

830

19. nedelja med letom
1. za + mamo Marijo (obl.) in vse ++ Lukančeve
2. za + Damjana Jalna (obl.)
za + Janeza Dolinarja (obl.)

9. avgust

čiščenje in krašenje Trstenik: Rogelj Katja
Tenetiše: Trogrlič Anka
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, na se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

8. avgust


