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Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,60-69) 

Tisti čas je veliko njegovih učencev reklo: »Trda je ta beseda. Kdo jo more 

poslušati?« Ker je Jezus v sebi vedel, da njegovi učenci godrnjajo nad tem, jim je 

rekel: »To vam je v spotiko? In če boste videli Sina človekovega iti gor, kjer je bil 

prej? Duh je tisti, ki oživlja, meso nič ne koristi. Besede, ki sem vam jih govóril, 

so duh in življenje. Toda med vami so nekateri, ki ne verujejo.« Jezus je namreč 

od začetka vedel, kateri ne verujejo in kdo ga bo izdal. Govóril jim je: »Zaradi 

tega sem vam rekel: Nihče ne more priti k meni, če mu ni dano od Očeta.« Po 

tistem je mnogo njegovih učencev odšlo in niso več hodili z njim. Jezus je tedaj 

rekel dvanajstérim: »Ali hočete tudi vi oditi?« Simon Peter mu je odvrnil: 

»Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš in mi trdno 

verujemo in vemo, da si ti Sveti od Boga. 

 
O tem odlomku je čudovit komentar sv. Avguština, ki pravi: 'Vidite, kako je Peter 

po Božji milosti, po navdihu Svetega Duha, razumel? Kako to, da je razumel? 

Zato, ker je veroval. Ti imaš besede večnega življenja. Ti nam daješ večno 

življenje tako, da nam ponujaš svoje telo in svojo kri. In mi smo verovali in vemo. 

Ne pravi: mi smo vedeli in verujemo, temveč smo verovali in vemo. Verovali 

smo, da lahko vemo, saj če bi prej hoteli vedeti kot verovati, ne bi zmogli ne 

vedeti ne verovati. Kaj smo verovali in kaj smo spoznali? Da si ti Kristus Božji 

Sin in si ti večno življenje samo ter nam v mesu in krvi daješ to, kar ti sam si' 

(Komentar Janezovega evangelija 27,9). 

 
ENO JE POTREBNO: v zadnjem tednu počitnic (27.08. - 

01.09.) oratorij tudi v naši župniji.  

Glavni junak letošnjega oratorija je Friderik BARAGA, 

slovenski misijonar, ki je deloval daleč proč od doma - v 

Ameriki med Indijanci. Veliko nam bo o njegovem 

zanimivem poslanstvu povedala oratorijska zgodba. 

Zgodbi pa se bodo pridružile še druge oratorijske aktivnosti. Udeleženci lahko 

pričakujejo zanimive, razigrane dni. Potrudili se bomo, da bodo tudi o letošnjem 

oratoriju udeležencem ostali lepi spomini. 

Več informacij o oratoriju najdete na župnijski strani www.cecilija.net. 

 

Škofijski misijonski dan z dobrodelno tombolo bo v nedeljo, 2. septembra V 

Solčavi. Ob 10. uri bo župnijski cerkvi daroval sveto mašo celjski škof dr. 

Stanislav Lipovšek. OB 12. uri bo misijonska tombola: MADAGASKAR – TONE 

KERIN POZABLJENI. Lepo vabljeni! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 26. avgust 

21. nedelja med letom 

Ivana Bichler, red. ustan. 

    800   † Marija Vrenko 
  930   † Albin Šket 
1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: †† Ludvik Lešek,  
                                    Angela in Ivan Skale 

PONEDELJEK, 27. avgust 
Monika, mati sv. Avguština 

     800  †† iz družine Vampelj 
1800   †† Martin in Vida Cizelj 
               ter starši Cizelj in Voga 

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

  800   v zahvalo in † Darjo Žunko 
1800   †† Gusti Kaučič ter Kožar in Kavčič 

SREDA, 29. avgust 
Mučeništvo Janeza Krstnika 

    800  † Pavel Kaučič 
1800   † Ivana Kastelic 

ČETRTEK, 30. avgust 
Feliks (Srečko), mučenec 

   800  v čast Božjemu usmiljenju 
1800  †† Frančiška in rodbina Majcen 

PETEK, 31. avgust 
Rajmund Nonat, red., kardinal 

  800  †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kruharjevi 
1800 † Greta Završek 

SOBOTA, 1. september 
Egidij (Tilen), škof 

  800   † Marjana Šilic 
1800  † Albin Šket (30. dan) 

NEDELJA, 2. september 

22. nedelja med letom 
- angelska nedelja 

Marjeta, devica, mučenka 

    800   za spreobrnjenje in potrebnih milosti 
    800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
   930  †† Franc Respet in Terezija Krajnc 
1800   † Jožica Veličkovič (30. dan) 
1100   Tremerje: ††  Marta Vrečar (obl.) 
                                  in iz družine Potočnik 
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