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Pesem: 

Ti si spremenil 

Odp.: Ti si spremenil moje življenje,  
lepšega si naredil;  

pesem pomladi, v ognju kaljena,  
naj iz srca zadrhti. 

Sivo preteklost si mi izbrisal,  
srečno bodočnost pokazal si mi ti,  

ladja življenja varno mi plove.  
Bog, zahvalim te! Ref. 

Ti veš za dvome in bridke boje,  
veš za vse padce in dobra dela vsa,  

stal si ob strani, vodil do zmage.  
Bog, zahvalim te! Ref. 

Ti mi odkrivaš prave vrednote,  
jasna obzorja, prostranost kozmosa,  
vodiš me k sebi v dom večne sreče.  

Bog, zahvalim te! Ref 

Božja beseda: 

Potem se je Jezus prepeljal na drugo stran 
Galilejskega, to je Tiberijskega jezera. Za njim je 
šla velika množica, ker je videla znamenja, ki jih 
je delal na bolnikih. On pa se je povzpel na goro 
in tam sedel s svojimi učenci. Blizu je bila pasha, 
judovski praznik. Ko je Jezus tedaj povzdignil oči 
in videl, da prihaja k njemu velika množica, je 
rekel Filipu: »Kje naj kupimo kruha, da bodo tile 
jedli?« To pa je rekel, ker ga je preizkušal; sam je 
namreč vedel, kaj bo storil. 7 Filip mu je 
odgovoril: »Za dvesto denarijev kruha jim ne bi 
bilo dosti, da bi vsak dobil vsaj majhen kos.« 
 Eden izmed njegovih učencev, Andrej, brat 
Simona Petra, mu je rekel:  »Tukaj je deček, ki 

ima pet ječmenovih hlebov in dve ribi, a kaj je 
to za toliko ljudi?«  Jezus je dejal: »Posedite 
ljudi.« 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 
hoteli. Ko so se najedli, je rekel svojim učencem: 
»Poberite koščke, ki so ostali, da se kaj ne 
izgubi.« 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.«  Ker je Jezus 
spoznal, da nameravajo priti in ga s silo odvesti, 
da bi ga postavili za kralja, se je spet sam 

umaknil na goro. (Jn 6, 1-15) 

Odlomek nekaj časa premišljujemo v tišini. 

* 

Za mir v svetu skupaj molimo 
desetko rožnega venca s skrivnostjo: 

ki je v oznanjal Božje kraljestvo. 

Sklepna molitev:   

Materi življenja 

O Marija, jutranja zarja novega sveta, Mati 
vseh, ki živijo, Tebi izročamo pravdo 
življenja: ozri se, o Mati, na brezmejno 
število otrok, ki jim branijo, da bi se rodili; 
ubogih, ki jim je življenje v breme; vseh mož 
in žena, ki so žrtve nečloveškega nasilja: 
ostarelih in bolnih, ki jih ubijajo iz hladne 
brezbrižnosti ali nekega lažnega sočutja. 
Daj, da bodo vsi tisti, ki verujejo v tvojega 
Sina, znali prepričljivo in z ljubeznijo ljudem 
našega časa oznanjati evangelij življenja. 
Izprosi jim milost, da bodo življenje 
sprejemali kot vedno novo darilo, da ga 
bodo hvaležno doživljali z vsem svojim 
bistvom, in daj jim poguma, da bodo zanj 
pričevali z dejavno zavzetostjo in bodo 
skupaj z vsemi ljudmi dobre volje gradili 
novi svet – civilizacijo resnice in ljubezni v 
hvalo in slavo Boga, stvarnika  in ljubitelja 
življenja.  (sv. Janez Pavel II.) 
 
Pesem: Stotisoč pozdravov  
(Slavimo Gospoda, pesem št.  205) 


