
KO JE MNOŽICE ODPUSTI, JE ŠEL NA GORO, DA BI NA SAMEM MOLIL
Po čudežu pomnožitve kruha in rib Jezus razpusti množico, učencem 

naroči, naj se odpeljejo na drugo stran, sam pa se umakne na goro, da 
bi na samem molil. Tako ni naredil prvič, saj se je pogostokrat zvečer 
umaknil, da bi bil na samem. Zakaj, saj je vendar Bog? Jezus je hkrati 
tudi človek in hoče biti popoln človek, ne le tisti, ki se ukvarjamo samo 
s pridobivanjem in kopičenjem čim večjega materialnega bogastva 
in užitkov, temveč človek, ki se zaveda, da je bil ustvarjen po Božji podobi in zato ne 
pozabi na tistega, od katerega prihaja in h kateremu se bo ob koncu svojega zemeljskega 
življenja tudi vrnil. 

Jezus rabi na koncu dneva samoto, mora iti stran od ljudi, ki so ga čez dan precej 
izmučili in zato mora porabljeno energijo nadomestiti z novim polnjenjem. To se zgodi 
v samoti, na gori, ki simbolično predstavlja Božjo bližino. Jezus ne išče samote le zaradi 
počitka, kajti  njegova osamitev je vedno aktivna, dialoška, pogovor s tistim, ki je večji od 
nas in počelo našega življenja. Jezus na gori moli in se zahvaljuje. Ali smemo po čudežu 
pomnožitve kruha in rib pričakovati kaj drugega kot slavljenje tistega, po katerem se je 
čudež zgodil?

Jezus je zares Bog in hkrati popoln človek. Hoče živeti celostno, ne zanemarja ničesar 
in o vseh svojih odločitvah se pogovarja z Očetom. Z njim je eno, kajti samo na tak način 
bo njegovo delo zares v prid vsemu človeštvu, še prav posebej bo koristno za tiste, ki jih 
svet prezira in zavrača. Apostoli so se trudili, da bi Jezusa posnemali, a so bili pogostokrat 
neuspešni. Jezusa so večkrat spraševali: »Trudili smo se, govorili smo v tvojem imenu, 
a nam ni uspelo izgnati hudobnih duhov?« Jezus je bil vrhunski psiholog, zato je dobro 
poznal, kaj se skriva v človeku. Svojim učencem je dal odgovor, ki je bil sad številnih 
izkušenj in razmišljanj. Rekel jim je, da ta rod mogoče rešiti samo z molitvijo in močno 
vero. To so apostoli izkusili zvečer po pomnožitvi kruha in rib. Jezus je prišel ponoči po 
vodi k čolnu, oni pa so se prestrašili. Ko jih je pomiril, je Peter rekel: »Gospod, če si ti, mi 
ukaži, da pridem po vodi k tebi.« Jezus mu je dejal: »Pridi!« Ko je Peter videl, da je veter 
močan, se je zbal, začel se je potapljati in je zavpil: »Gospod, reši me!« Jezus je iztegnil 
roko, ga prijel in dejal: »Malovernež, zakaj si podvomil?« Brez vere smo res izgubljeni in 
nismo sposobni videti, kako Bog čudežno posega v naše življenje.
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Nedelja 19. nedelja med letom 9. avgust
yy Danes je 19. nedelja med letom. Godujeta Terezija Benedikta od Križa (Edith Stein), mučenka, sozavetnica 
Evrope in Kandida, redovna ustanoviteljica.

yy Danes je pri svetem Lovrencu nad Bašljem smenj. Sveta maša bo ob 10.00. V ponedeljek goduje sveti Lovrenc, 
zato bo ob 19.00 na Lovrencu sveta maša. V četrtek goduje sveta Radegunda, kraljica in redovnica. Na Lovren-
cu bo sveta maša ob 19.00. Vabljeni vsi, ki se radi udeležujete teh zaobljubljenih maš na tej podružnici. 

yy V soboto je slovesni praznik Marijinega vnebovzetja ali veliki šmaren. To je najstarejši Marijin praznik. V Je-
ruzalemu so že v 5. stoletju obhajali 15. avgust kot spomin dneva, ko je Marija zaspala. Marija je umrla, kakor 
umirajo vsi ljudje, a njeno telo ni strohnelo v grobu in ne čaka več vstajenja. Takoj po smrti jo je Jezus obudil 
in Marija je zaživela novo, lepše življenje po duši in telesu, ki traja vso večnost pri Sinu v nebesih. To posmrtno 
„odlikovanje“ je Jezus skoraj moral dati svoji Materi. Po njegovih načrtih in željah ni bila niti trenutek pod iz-
virnim grehom - saj je bila brez njega spočeta - in zato tudi kazen za greh ni mogla pasti nanjo. Pa tudi sinovska 
ljubezen mu tega ni dovoljevala. Kako naj pusti razpasti tisto telo, iz katerega se je oblikovalo njegovo lastno 
telo? Ker je tudi pri nas 15. avgust dela prost dan, bodo maše po nedeljskem razporedu: ob 7.30 v Tenetišah, 
ob 8.30 pa na Trsteniku.

yy Korona virus nam je letos precej zagodel glede oratorija. Načrtovali smo ga zadnji teden v avgustu, vendar nam 
zaradi priprave na novo šolsko leto priporočajo, naj se otroci zadnjih štirinajst dni avgusta ne bi več družili v 
večjih skupinah. Tudi prijav je bilo malo, zato so se animatorji odločili, da letos oratorij odpade.

yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: Papež Frančišek opozarja, da sedanja kultura ponuja vzor ose-
be, ki je tesno povezan s podobo mladega. Lepega se počuti, kdor je navzven mladosten, kdor se odloča za po-
sege, ki izbrišejo sledi časa. Mlada telesa so neprestano uporabljena v oglaševanju, ki služi prodaji. Vzor lepote 
je mladostnik, a bodimo pozorni, saj vse to ni poveličevanje mladih, ampak pomeni samo, da želijo odrasli 
ukrasti mladost zase, ne pa, da bi spoštovali mlade, jih ljubili in skrbeli zanje. (79)

yy V mesecu avgustu je še nekaj prostih dni za mašne namene.
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

Ponedeljek
1900

Lovrenc, diakon in mučenec; Arhangel, redovnik
1. za + Ano, Janeza in Vinka Perčiča
2. za zdravje

10. avgust

Torek
1900

Klara (Jasna), redovna ustan.; Suzana, mučenka
za ++ Dolinšek in Grašič

11. avgust

Sreda
1900

Ivana Šantalska, redovnica; Lelija, devica
po namenu

12. avgust

Četrtek Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik, mučenca 13. avgust
Petek Maksimilijan Kolbe, muč.; Elizabeta Renzi, red. ustan. 14. avgust
Sobota
730 Tenetiše
830

Marijino vnebovzetje – veliki šmaren
za + Mici Pušavec, dar sosedov
1. za župljane
2. za + mamo Ivano in Roka

15. avgust

Nedelja
730 Tenetiše
830

20. nedelja med letom
za + Franca Pušarja, dar hčere Nataše
1. za + Janeza Dobrina, dar Birtovih
2. za vse ++ Čižmarjeve

16. avgust

čiščenje in krašenje Trstenik: Valjavec Silva
Tenetiše: Korošec Mili
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, na se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

14. avgust


