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NEDELJA 20. MED LETOM                                         

19.08.  
 

ob 7h     za farane                              

ob 8.30  na Pernovem  za +Janija Podmiljšak,obl.  

ob 10h   za +Antonijo Verdel, obl.   

Ponedeljek Bernard                                

20.08.                 ob 19h   za rajne Matecove iz Hramš                            

Torek Pij X.                        

21.08.         ob 7h     za +Jožeta Podpečan              

Sreda Devica Marija Kraljica                   

22.08.                                                    ob 7h     za +Jožefo Verdel         

Četrtek Dan spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov 

23.08.           ob 8h    na Pernovem   za +Mirana Grobelnik               

Petek Jernej, apostol                          

24.08. ob 19h   za +Marijo Šanca                           

Sobota Ludvik                                        

25.08.          ob 7h     za +Franca Majer  

NEDELJA 21. MED LETOM  

26.08.  
 

  

ob 7h     za farane                              

ob 8.30  na Pernovem  za +Janeza Pohole           

                                     ter Justino in Jožeta Veber, obl.  

ob 10h   za +Ivana in Anico Grebovšek, obl.   

                                   



                 

                

                OB 20. NEDELJI MED LETOM 
 

                                                                                                                                     

 

                                                                       

                                                                             

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jn 6,51–58 

HRANA Z BOŽJE IN ČLOVEŠKE MIZE 

 

Pojedina je bila pri orientalskih narodih glavna točka povabila in gostoljubnosti. Je eno najstarejših znamenj 

skupnosti in ljubeznivega sprejema. Jesti je osnovna potreba, gostija – pojedina, pa je rezultat kulture. Gostija 

je dejanje gostoljubja, ne služi samo za potešitev lakote. 

V današnjih časih pomanjkanja časa in pridobitništva je jed postala spet samo osnovna življenjska potreba, ne 

pa priložnost, ko se utrjuje skupnost. Menze, restavracije s hitro prehrano in kioski s hrano, kjer človek 

mimogrede nekaj vrže vase, povzročijo, da je človek v množici popolnoma osamljen. 

Starejši so dobro vedeli, zakaj so zahtevali, da mora družina jesti skupaj, in nedeljsko kosilo je bilo prav tako 

slovesno kot skupna molitev. Prav zato je tudi po samostanih strog predpis, da morajo redovniki vselej jesti 

skupaj pri isti mizi. 

Enako velja za evharistično gostijo: biti mora dejanje skupnosti, kar je lahko samo pri maši.  

Poskrbeti moramo torej, da bomo s hrano krepili zavest medsebojne skupnosti in skupnosti z Bogom, pa naj bo 

to hrana z Božje ali s človeške mize. V družinskem življenju in v našem odnosu do Boga mora delovati neke 

vrste osmoza. Kaj je to? Prehajanje vode ali drugih hranilnih snovi skozi celično membrano; od tam, kjer je je 

veliko več, prehaja tja, kjer je je manj. 

Mislim, da je slabenje zavesti odnosa do evharistične daritve pogojeno s slabo zavestjo potrebnosti obrednega 

obhajanja okrog družinske mize (vsak razlog in izgovor je dober, da smo odsotni od skupnega obeda ali da ga 

predčasno zapuščamo). 

Tudi med Jezusom in poslušalci je šlo za neke vrste osmozo: »Jaz sem živi kruh … Kdor mene uživa, bo živel 

vekomaj!« 

Apostolsko delo je odvisno od svetosti, brez katere se lahko naredi velike korake na stranpot (Gregor Veliki). 
 

Povzeto po: T. Kompare, Bogoslužno leto B 

 

 

Judje so se tedaj  
med seboj prepirali in govorili:  

»Kako nam more ta dati  
svoje meso jesti?«  

Jezus jim je tedaj rekel: 
»Resnično, resnično,  

povem vam: Če ne jeste mesa  
Sina človekovega in  

ne pijete njegove krvi,  
nimate življenja v sebi. 
Kdor jé moje meso in  

pije mojo kri, ima večno 
življenje  

in jaz ga bom  
obudil poslednji dan.  

Kajti moje meso je resnična jed  
in moja kri resnična pijača.  

Kdor jé moje meso in  
pije mojo kri,  

ostaja v meni in jaz v njem. 
 

(Jn 6,52–56) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAČASNI VEROUČNI URNIK 2018/19: 

 

 

 

 

 

SREDA      PETEK 

 

14.00 – 14.45 3. r.    13.00 – 13.45 7. r. 

14.45 – 15.30 2. r.    13.45 – 14.30 4. r. 

15.30 – 16.15 2. r.    14.30 – 15.15 8. r. 

16.15 – 17.00 1. r.    15.15 – 16.00 9. r. 

17.00 – 17.45 5. r.    16.00 – 16.45 6. r.  

 

Za dokončno uskladitev se boste dogovorili z g. katehistinjo Stanko.  

Vpisnice za 1. razred že lahko dvignete v zakristiji ali v župnišču.  
 

Verouk se bo začel 12. septembra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

* V nedeljo, 2. septembra, bo škofijski misijonski dan             

v Solčavi. Začetek misijonskega dogajanja bo ob 10. uri v župnijski 

cerkvi v Solčavi s sveto mašo, ki jo bo daroval celjski škof Stanislav 

Lipovšek. Dogajanje se bo nato preselilo na prireditveni prostor, 

kjer bo ob 12. uri dobrodelna misijonska tombola. Tu bo tudi 

srečanje z g. Tonetom Kerinom, misijonarjem na Madagaskarju.  
 


