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Tisti čas je rekel Jezus množicam: » 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.« Judje so se tedaj med seboj prepirali in govorili: »Kako nam more 
ta dati svoje meso jesti?«  Jezus jim je rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Ako 
ne boste jedli mesa Sina človekovega in pili njegove krvi, ne boste imeli v sebi 
življenja  Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom 
poslednji dan obudil. Zakaj moje meso je resnična jed in moja kri resnična pijača. 
Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ostane v meni in jaz v njem. Kakor je mene 
poslal živi Oče in jaz živim po Očetu, tako bo tudi tisti, ki uživa mene, živel po meni. 
To je kruh, ki je prišel iz nebes. Ne, kakor so vaši očetje jedli mano in so umrli – 
kdor jé ta kruh, bo živel vekomaj.« 

Janezov evangelij 6,51-58 

NAROČILA KATEKIZMA O OBHAJILU 

Obhajanje evharistične daritve je v celoti naravnano na 
globoko zedinjenje vernikov s Kristusom po obhajilu. Prejeti 
obhajilo (biti pri obhajilu) pomeni prejeti Kristusa samega, 
ki se je daroval za nas. Gospod se obrača na nas z nujnim 
vabilom, naj ga prejemamo v zakramentu evharistije: 
»Resnično, resnično vam povem: če ne jeste mesa Sina 
človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v 
sebi« (Jn 6,53). Če naj odgovorimo na to povabilo, se moramo pripravljati na ta tako 
velik in tako svet trenutek. Kdor se zaveda kakega velikega greha, mora prejeti 
zakrament sprave, preden pristopi k obhajilu. Da bi se primerno pripravili na prejem 
tega zakramenta, se bodo verniki držali posta, ki je predpisan v njihovi Cerkvi. 
Telesna drža (kretnje, oblačila) bo izražala spoštljivost, slovesnost, veselje tega 
trenutka, v katerem Kristus postane naš gost. S samim smislom evharistije se sklada, 
da verniki, če so pripravljeni, kakor se zahteva, prejmejo obhajilo vsakokrat, ko se 
udeležijo maše. Cerkev obvezuje vernike, da so se ob nedeljah in praznikih dolžni 
udeleževati Božje liturgije, in jim živo priporoča, da prejmejo sveto evharistijo ob 
nedeljah in praznikih ali še pogosteje, če je možno, celo vsak dan. 

Oratorij 2015 – od 24. do 29. avgusta:  HOČEM BITI SVET 

Staršem, ki ste svoje otroke na oratorij že prijavili, se zahvaljujemo 
za zaupanje. Vaše zaupanje nam pomeni veliko spodbudo za delo.  
Skupina, ki pripravlja oratorij že komaj čaka na njegov začetek. Na 
kratkih skupnih pripravah v preteklem tednu smo se naučili kar 
nekaj novih bansov, poleg himne seveda, pripravili zanimive 
delavnice in vse potrebno za »izdajo oratorijskega časopisa«. 
Program letošnjega oratorija zagotavlja zanimive oratorijske dni. In napoveduje 
nekaj posebnosti.  
Prva posebnost je že ta, da bo v ponedeljek oratorij potekal na terenu. V sredo je na 
vrsti oratorijsko romanje - bratje kapucini v Škofji Loki nas z veseljem pričakujejo. In 
v soboto, oratorij za velike in male - s čisto posebnim dogodkom. Ne smete manjkati. 
Pa še ena zanimivost: prav vsak dan nas bo obiskal zelo poseben gost. Informacije o 
oratoriju najdete tudi na župnijski strani www.cecilija.net v rubriki Oratorij 2015. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 16. avgust 

20. nedelja med letom  

Rok, romar, spokornik 

     800  †† starši Horvatič in brat Janez 
   930  † Marija Čečko 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje: †† Ludvik Lešek,  
                                   Angela in Ivan Skale 

PONEDELJEK, 17. avgust 
Evzebij, papež, muč. 

     800  po namenu za zdravje 
1800   † duhovnik Ludvik Počivavšek v zahvalo 

TOREK, 18. avgust 
Helena (Alenka), cesarica 

     800  po namenu za zdravje 
1800   v zahvalo 

SREDA, 19. avgust 
Janez Eudes, duhovnik 

     800  po namenu za zdravje 
1800   po namenu 

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

     800  po namenu za zdravje 
1800   za blagoslov Stična mladi 

PETEK, 21. avgust 
Pij X., papež 

     800  po namenu za zdravje 
1800   † Jože Marodi 

SOBOTA, 22. avgust 
Devica Marija Kraljica 

     800  po namenu za zdravje  
1800   † Marija Škorjanc (obl.) 

NEDELJA, 23. avgust 

21. nedelja med letom  

Roza iz Lime, redovnica 

     800  † Marjan Jazbec 
   930  ††  Ignac Sladnjak,  
                starši Pungeršek in sorodniki 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje: † Bogdan Menih 
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