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20. nedelja med letom 

Gospodov dan z Besedo: 20. nedelja med letom 

Prg 9, 1-6; Ef 5, 15-20; Jn 6, 51-58 
1. Če bi tudi mi Jezusove besede iz današnjega evangelija slišali prvič, kot Judje, iz ust 
enega izmed nas, nam verjetno marsikaj ne bi šlo v račun. Kaj bi nam šlo po glavi, ko bi 
slišali: uživati moje meso, piti mojo kri! Janez je v svojem zapisu kar dvakrat prekinil 
Jezusove besede in ponudil bralcu še odmeve med poslušalci. Vnela se je živahna, 
vzhodnjaško krepka razprava: Judje so godrnjali nad njim, so se prepirali, na koncu je 
slišati: nevzdržna je ta beseda – za mnoge učence so bile njegove besede nesprejemljive, 
odšli so. 

2. Iz Jezusovih ust pa kar vro besede, ki imajo osrednji pomen v človekovem bivanju, o 
kruhu, o življenju, besede, ki ne vsebujejo misli "dolgost življenja našega je kratka", so 
besede, ki segajo v neminljivost, v neskončnost bivanja: 
- jaz se živi kruh, ki sem prišel iz nebes – če kdo jé od tega kruha, bo živel vekomaj – kruh, ki 
ga bom jaz dal, je moje meso za življenje sveta;  
- je kateri od začetnikov drugih velikih verstev, politični voditelj, filozof, svetnik tako 
govoril o sebi, je kakšen samozvani odrešenik trdil o sebi, da je vstajenje in življenje, da je 
on sam porok človekove neminljivosti; 
- Jezus ni tisti, ki človeku le posreduje neko sicer dosegljivo dobrino, kruh, okrepčilo na 
dolgi in utrujajoči poti, on daje sam sebe, on je meso za življenje sveta – ves, v celoti, "z 
dušo in telesom", v celovitosti svoje božje in človeške narave se daje na razpolago vsem, 
da bi imeli večno življenje; 
- je mar čudno, da so take besede poslušalcem dale misliti, razvnele krepko debato, jih 
silile, da se opredele: nekateri niso več hodili z njim, drugi so ugotavljali: besede večnega 
življenja imaš. 

3. Vedno znova ostaja odprto vprašanje, ali bo človek Gospodove besede sprejel, ali bo 
zmogel toliko vere. Jezus sebe sicer večkrat predstavlja kot pot, resnica in življenje, kot 
luč, kot kruh življenja, kot vstajenje, vendar človeku pušča možnost svobodne odločitve. 
Človek ostaja svoboden ne le v vprašanjih, ko gre za ravnanje v posameznih konkretnih 
zadevah, ampak prav tako, ko gre za vprašanje njegove brezkončne usode. Gospod le 
vabi: hodi za menoj, pokliče Filipa – pridita in bosta videla, pravi Simonu in Andreju – 
veruješ to?  vpraša Lazarjevo sestro Marto. 

 4. Prav slednje vprašanje se vsak dan znova postavlja tudi nam; vsakomur: tistemu, ki je 
odraščal v vernem okolju in onemu, ki se je po mučnem iskanju dokopal do določenih 
spoznanj. Če je naša vera nemalokrat šibka in majava, še posebej prosimo, naj jo okrepi 
njegova močna beseda in njegova navzočnost. 

Iz knjige p. Metoda Benedika Gospodov dan z Besedo 

Župnijsko romanje, Sv. Andraž, 25. avgust 2012 

Odhod avtobusa ob 6.30 izpod stopnic. Nekaj mest je še prostih.  

»GREM JAZ« - Oratorij 2012 

Dragi starši in osnovnošolci oratorij "Grem jaz ..." je pred vrati. Potekal bo od 27. 8. 
do 31. 8. Otroke še lahko prijavite do vključno nedelje 26. 8. Več informacij o 
oratoriju je na spletni strani župnije   www.cecilija.net. Mi gremo, a greš tudi ti? 
Otroci prisrčno dobrodošli!   

100 letnica s. Mare 

Sestre FMM se zahvaljujemo vsem za pripravo in sodelovanje ob 100 letnici s. Mare. 
Za šolo v Bundji - Kongo smo zbrali 1.100 €. Denar bo namenjen za vodovodno in 
električno napeljavo v šoli. Bog povrni.    

Prag večnosti je prestopila Marija Kopinšek, (Maistrova 29). 
Gospod, daj ji večni mir in pokoj! 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 19. avgust 

20. nedelja med letom  

Janez Eudes, duh. 

   800    † Marjan Jazbec 
  930    † Stane Mori 
1800  †† iz rodbine Ojstršek in Dragica Tomplak 
1030    Tremerje:  za župljane in dobrotnike  

PONEDELJEK, 20. avgust 
Bernard, opat, c. uč. 

   800    v dober namen 
1800   v spravo in zadoščevanje za naše grehe in ---
----    grehe vsega sveta 

TOREK 21. avgust 
Pij X., papež 

    800   v dober namen 
1800   † Jože Marodi 

SREDA, 22. avgust 
Devica Marija Kraljica 

   800    po namenu sestrične 
1800  v dober namen 

ČETRTEK, 23. avgust 
Roza iz Lime, red. 

   800   †† Viktor, Alojz in straši Gračner ter Marija Brilej 

1800  † Frančiška Novak 

PETEK, 24. avgust 
Natanael (Jernj), apostol 

    800   †† Janez in Julijana ter vsi sorodniki Grm 
1800   †† Jožef in Marija Sirc 
1800   † Marija Kopinšek, 8. dan 

SOBOTA, 25. avgust 
Ludvik 

    800   † Ana Novak 
1800   †† Ivanka Jerčin, starši, Tanja in Amalija Zalokar 

NEDELJA, 26. avgust 

21. nedelja med letom  

Tarzicij, muč. 

   800    za župljane in dobrotnike 
  930    †† Anton in Frančiška Stvarnik 
1800  †† starši Ivana in Franc Zapušek 
1030    Tremerje:  zahvala Lurški Materi 
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