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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.«  
 

Potem ko je videl, da so številni njegovi učenci začeli odhajati, se je Jezus obrnil 
na Apostole z besedami: »Ali hočete tudi vi oditi?« Kakor v drugih primerih, je 
odgovoril Peter v imenu Dvanajsterih: 'Gospod h komu naj gremo?' Tudi mi 
lahko razmislimo o tem. 'Besede večnega življenja imaš in mi 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). 
Končno pa je Jezus vedel, da je tudi med Dvanajsterimi eden, ki ne veruje: Juda. 
Tudi Juda, bi lahko odšel, kot so to storili mnogi učenci, celo moral bi oditi, če bi 
bil pošten. Toda ostal je z Jezusom. Ni ostal zaradi vere, niti zaradi ljubezni, 
temveč s skrivnim naklepom, da bi se Učitelju maščeval. Zakaj? Juda se je 

namreč čutil od Jezusa izdan in se je odločil, da ga bo ob svojem času izdal. Juda 
je bil zelot in je hotel zmagovitega Mesija, ki bi vodil upor proti Rimljanom. Toda 
Jezus je razočaral ta pričakovanja. Težava je v tem, da Juda ni odšel, zato je 
njegova največja krivda dvoličnost, ki je hudičevo znamenje. Zato je Jezus rekel 
Dvanajsterim: 'Eden izmed vas je hudič!'  

Benedikt XVI. 
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Devica Marija Kraljica 

  800  †† starši Ivan in Barbara  
                ter Janez in Jože Horvatič 
  930  Za duše v vicah 
1100 Trem.: Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800  †† Leopold in Marjeta Hočevar 

PONEDELJEK, 23. avgust 
Roza iz Lime, devica, red. 

   800  Za zdravje 

  800   †† Janko Štrukelj 
                ter Ocvirkovi in Kruharjevi 
1800   Po namenu 

TOREK, 24. avgust 
Natanael (Jernej), apostol 

  800  Po namenu 
1800  Za pomoč pri pripravi  
          in opravljanju izpitov 

SREDA, 25. avgust 
Ludvik IX. Francoski, kr. 

  800   † Franc Koren 
1800  † Ludvik Kamplet 

ČETRTEK, 26. avgust 
Ivana Bicheir, red. ustan.  

  800  V zahvalo  
1800  Za nerojene otroke 

PETEK, 27. avgust 

Monika, mati sv. 
Avguština 

  800   V čast Jezusovi krvi  
          in prošnja proti napadom zla 
  800   †† Jožica in Ernest Rahle 
1800  † Katja Kozovinc 

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

  800  Za duše v vicah 
1800 †† Gusti Kaučič, Luki Zeriali 
              ter †† Kaučič in Kožar 

NEDELJA, 29. avgust 

22. nedelja med letom   

Mučeništvo Janeza 
Krstnika 

  800  †† stari starši in starši Mladenovič  
                ter krstna botra 
  930  † Jože Plavčak 
1100  Trem.: Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800   † Jože Marodi 
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