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AVGUST – VELIKI SRPAN

19-20 .NED=JANEZ EVD.               7-Za farane,
Tilka,Franci, starši Kramberger-Jerič,

10.-Ljudmila Šela    Bojan Sinič
10,30 TRIJE KRALJI .-Slavko Potočnik,Polajžer 

20. PON= BERNARD,SAMUEL   8.- n.Brezm.   19,30 .ŽPS 
21.TOR= PIJ X.,GRACIJA    Po namenu  

22.SRE=MARIJA KRALJICA              8.-Po namenu   
23.ČET=ROZA LIMSKA    18 –Anica Ačko obl.,Anton,

Marija Žnidarič, 
24. PET=JERNEJ AP.  18.--za d. POKLICE, - Julijana Vantur

25- SOB=LUDVIK KRALJ            po namenu romarjev  
26.=19.NED.= TARZICIJ 7-Za farane ,za umrle pred
rojstvom10.-Anton,Anica Ačko obl, Jelica,Jakob
Krivec, Marija Žnidarič,       Amalija Španring,

Slavko Bevc, Zvonko Korošec  
                         kjer sta dva ali več namenov,po tem
namenu mašujejo tudi Minoriti na Ptuju  - PATER KOS
MILAN O41260724  in v Laporju v dneh skozi teden 

ŽEGNANJE V KOČNEM 2.IX. VEROUK VPIS OTROK 

ROMANJE  25.VIII.  sob,  NA BREZJE
IZ LAPORJA OB 6,30.URI. 25  s kosilom 

Prijatelj moji, tega ne smem zanikati,
strašno je nevredno prejeti sv. obhajilo.

Toda še bolj žalostno in pogubno je, če iz
tedna v teden, iz meseca v mesec hladno
odlašamo z udeležbo pri sv.maši in   prav  

zaradi tega propadamo. A.M.Slomšek  
                                

POSVETITEV DOMOVINE SLOVENIJE MARIJI

Presveta Devica Marija!
Ti si Jezusova mati, ti si ga pod srcem
nosila, ga rodila in z njim pod križem

trpela. Ti si tudi naša mati: tvoja
materinska roka

nas je varovala skozi vso
zgodovino.

Tebi izročamo sami sebe,
da bi v molitvi in pokori
spreminjali svoja srca.

Tebi izročamo naše
družine,

da bi bile odprte za
življenje in da bi mladim

fvrednote.
Tebi izročamo Cerkev na

Slovenskem,
da bi v zvestobi evangeliju 

 gradila edinost.
Tebi izročamo slovensko domovino,

da bi napredovala v luči vere
in krščanskega izročila.

Tebi izročamo naše 
rojake po svetu,

da bi ostali zvesti Bogu in svoji
domovini.

Tebi, naša Mati, se danes vsi
skupaj posvetimo. Sprejmi nas
v svoje varstvo in nas izroči svojemu Sinu 

Jezusu, našemu odrešeniku,
ki živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Molitev slovenskih škofov, 15. avgust 1992

JANEZ 6,51 JEZUS: »Jaz sem živi kruh, ki
sem prišel iz nebes. Če kdo jé od

tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh
pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso

za življenje sveta.«  
52 Judje so se tedaj med seboj

prepirali in govorili: »Kako nam more
ta dati svoje meso jesti?«  

53 Jezus jim je tedaj rekel: »Resnično,
resnično, povem vam: Če ne jeste

mesa Sina človekovega in ne pijete
njegove krvi, nimate življenja v sebi.  

mesa ... krvi: meso in kri je semitizem, ki pomeni
celotnega človeka, celotno osebo: v okviru Janezove
teologije je očiten tudi evharistični sopomen izraza;

»meso« namesto »telesa« pri sinoptikih je v
evharističnem obredju ohranilo Janezu sorodno izročilo

sir. Cerkve (Ignacij Antiohijski, Justin).
54 Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ima večno

življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. [r]
6,39.40.44;

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

resnična ... resnična različica resnično ... resnično.

56 Kdor jé moje meso in pije mojo kri,
ostaja v meni in jaz v njem. 

57 Kakor je mene poslal živi Oče
in jaz živim po Očetu, tako bo tudi

tisti, ki mene jé, živel po meni.  
po Očetu ... po meni ali zavoljo Očeta ... zavoljo

mene.

58 To je kruh, ki je prišel iz nebes,
ne tak, kakršnega so jedli vaši očetje
in so pomrli: kdor jé ta kruh, bo živel

vekomaj.«  
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59 To je povedal, ko je učil v shodnici
v Kafarnáumu.  

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

 Prijatelj  moji,  tega  ne  smem  zanikati,  strašno  je
nevredno prejeti  obhajilo.  Toda  še  bolj  žalostno  in
pogubno je, če iz tedna v teden, iz meseca v mesec
hladno odlašamo s sveto udeležbo in prav zaradi tega
propadamo.  Čim  nevarnejši  je  posel,  tem  večja  je
previdnost!  Kaj  bodo  takšni  kristjani  odgovorili  v
svoje opravičilo, ko jim bo pravični sodnik povedal,
da so brez vsakega vzroka hoteli duhovno umreti, ko
bi  tako  lahko  bili  ohranili  življenje  z  uživanjem
njegovega telesa. »O, vi bedni!« bo rekel,  »zakaj ste

umrli, saj ste vendar imeli sad in jed življenja v svoji
posesti.«

Če te otroci tega sveta sprašujejo, zakaj greš pogosto
k sveti večerji, jim odgovori, da zato, da bi se očistil
svoji nepopolnosti in se rešil svojih težav, da bi našel
v  svojih  stiskah  tolažbo,  v  svojih  slabostih  in
šibkostih  pa moč.  »Kdor  je  moje  meso,  ima večno
življenje,« (Jn 6,54) namreč obljublja Gospod.

Po: A. M. Slomšku, Kruh žilvjenja

YOUCAT – katekizem za mlade

Zakaj mora država ščititi in podpirati družino?

Blaginja  in  prihodnost  države
sta  odvisni  od  tega,  da  tudi
najmanjša  celica  v  njej,  to  je
družina, lahko živi in se razvija.
(KKC 2209–2213, 2250)

DOMAČA NALOGA – »Ne morem razumeti,
kako lahko en sam človek naredi toliko napak
pri eni sami domači nalogi,« godrnja učiteljica.
– Tomaž na to odgovori: »Eden res ne more.
Meni je pomagal oče.« 
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