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Mnogi izmed njegovih učencev, ki so to slišali, so rekli: »Trda je ta beseda, kdo jo 
more poslušati?« Ker pa je Jezus sam pri sebi vedel, da njegovi učenci nad tem 
godrnjajo, jim je rekel: »To vam je v spotiko?  Če pa boste videli sina človekovega iti 
gor, kjer je bil poprej? Duh je, ki oživlja, meso nič ne koristi. Besede, ki sem vam jih 
govoril, so duh in življenje. So pa nekateri med vami, ki ne verujejo.« Jezus je namreč 
od začetka vedel, kateri so, ki ne verujejo, in kdo ga bo izdal. In je dejal: »Zaradi tega 
sem vam rekel, da ne more nihče priti k meni, ako mu ni dano od mojega Očeta.« 
Odslej je mnogo njegovih učencev odstopilo in niso več hodili z njim. 
Jezus je torej rekel dvanajsterim: »Ali hočete tudi vi oditi?« Simon Peter mu je 
odgovoril: »Gospod, h komu pojdemo? Besede večnega življenja imaš in mi verujemo 
in vemo, da si ti Kristus, božji Sin.« 

Janezov evangelij 6,60-69 

Sv. LudvikIX, Francoski kralj, zavetnik OFS, 24. avgust 
Iz duhovne oporoke sv. Ludvika sinu  
Pravičen vladar zboljšuje svet Predragi sin! Najprej ti naročam, da ljubi Gospoda, 
svojega Boga, z vsem srcem in vso močjo; brez tega ni zveličanja. Sin, moraš se 
varovati vsega, kar veš, da ne ugaja Bogu, namreč vsakega smrtnega greha, tako da 
moraš rajši dopustiti, da te na vse načine mučijo, kakor pa da bi storil kakšen 
smrten greh. Če Gospod dopusti, da te zadene kakšna težava, jo moraš prenašati 
dobrodušno in hvaležno; misli si, da je v tvojo korist in da si to morda zaslužil. Če 
pa ti Gospod podeli kakršenkoli uspeh, se mu moraš ponižno zahvaliti; varuj se, da 
ne bi zaradi tega postal slabši iz nadutosti ali na kak drug način, kajti ne smeš 
oporekati Bogu njegovih darov in ga žaliti v zvezi z njimi. Rad in pobožno se 
udeležuj božje službe, in dokler si v cerkvi, glej, da se ne boš oziral naokrog in brez 
potrebe govoril, temveč Gospoda pobožno moli naglas ali premišljujoč v srcu. Imej 
srce polno sočutja do revežev, bednih in nesrečnih ter jim po svoji moči pomagaj 
in jih tolaži. Za vse imetje, ki ti ga je dal Bog, se mu zahvaljuj, da boš vreden še več 
prejeti. Do svojih podložnikov bodi pravičen, tako da se držiš poti pravice, ne da bi 
zašel na desno ali levo; in vedno bodi bolj na strani reveža kot bogatina, dokler se 
nisi prepričal o resnici. Trudi se, da bosta pri vseh tvojih podložnikih vladala 
pravičnost in mir, zlasti v cerkvenih in redovnih ustanovah. Bodi vdan in pokoren 
naši materi rimski Cerkvi in papežu kot duhovnemu očetu. Delaj za to, da bo izginil 
s tvoje dežele vsak greh, posebno pa preklinjevanje in krivoverstvo. Preljubi sin, 
končno ti podeljujem ves blagoslov, kakor ga more ljubeči oče dati sinu, in Sveta 
Trojica in vsi svetniki naj te varujejo vsega hudega ... Amen.  

Sestre se zahvaljujemo lepo praznovanje 103 let s. Mare za vsa voščila in darove 
ter za sredstva zbrana za misijonarja Janeza Meseca. Nabralo se je 785 evrov. Bog 
Vam povrni. 

Oratorij 2015 – od 24. do 29. avgusta: HOČEM BITI SVET 
V naslednjih dneh bo okoli naše cerkve in samostana precej bolj živahno 
kot v običajnih dneh. Jutri, v ponedeljek, 24. avgusta 2015 ob 9.uri se 
namreč začenja letošnji oratorij. Program, ki ga je pripravila skupina 
animatorjev, zagotavlja zanimive, razposajene in razigrane oratorijske 
dni. Oratorijski dan se bo zaključil ob 16.uri.  Staršem bomo informacije 
posredovali vsak dan sproti oziroma jih obveščali po elektronski pošti. 
Vse udeležence in animatorje priporočamo v molitev.      
Oratorijski utrip boste lahko spremljali na župnijski strani 
www.cecilija.net . Če pa vas bo zamikalo začutiti utrip v živo, pridite na obisk. Nekje v 
okolici nas boste našli, vendar ne v ponedeljek in v sredo. V ponedeljek bo oratorij 
potekal na »terenu«, v sredo pa gremo na romanje.   

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 24. avgust 
Natanael (Jernej), apostol 

     800  ni namena 
1800   po namenu 

TOREK, 25. avgust 
Ludvik IX., francoski kralj 

     800  ni namena 
1800   † duhovnik Ludvik Počivavšek v zahvalo 

SREDA, 26. avgust 
Vana Bichier, red. ustan. 

     800  ni namena 
1800   †† sorodniki Kovač in Hriberšek 

ČETRTEK, 27. avgust 
Monika, mati sv. Avguština 

     800  ni namena 
1800   † Katja Kozovinc 

PETEK, 28. avgust 
Avguštin, škof, c. uč. 

     800  ni namena 
1800   † Anica Kragolnik, 30. dan 

SOBOTA, 29. avgust 
Mučeništvo Janeza Krstnika 

     800  †† Janez in Helena Dimec 
1800   † Marko Mavrič (30. dan) 

NEDELJA, 30. avgust 

22. nedelja med letom  

Feliks (Srečko), mučenec 

     800  †† Marija Bremec in sorodniki 
   930  † Ivanka Bobnič (obl.) 
1800   † Ivan Obrez (30. dan) 
1030   Tremerje: † Jože Bezgovšek 
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