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Judje so se tedaj med seboj prepirali in govorili: »Kako nam 
more ta dati svoje meso jesti?« Jezus jim je tedaj rekel: 
»Resnično, resnično, povem vam: Če ne jeste mesa Sina 
človekovega in ne pijete njegove krvi,  
nimate življenja v sebi. Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ima 
večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. Kajti moje 
meso je resnična jed in moja kri resnična pijača. Kdor jé moje 
meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem. (Jn 6,52–56) 
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YOUCAT – katekizem za mlade 
Zakaj mora država ščititi in podpirati družino? 
Blaginja in prihodnost države sta odvisni od tega, da tudi najmanjša 
celica v njej, to je družina, lahko živi in se razvija. 
(KKC 2209–2213, 2250) 
Nobena država nima pravice, da bi zagospodovala nad družino, nad to temeljno celico 
družbe, in ji odvzela pravico do obstoja. Nobena država nima pravice, da bi definirala 
družino drugače, kot to ustreza nalogi, za katero je ustvarjena. Nobena država nima 
pravice, da bi družini odvzela njeno osnovno funkcijo, posebej, kar se tiče vzgoje. 
Nasprotno, vsaka država je dolžna, da družine podpira in jim pomaga ter jim zagotovi 
materialne potrebe.  
ZAHVALA: družini Škerlj za dar za cerkev ob pogrebu Milojke Škerlj in 
družini Ebert ob pogrebu Pavla in Pavle za obnovo kulturnih spomenikov 
v Tomaju. 
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Jn 6,51–58 
HRANA ZA BOŽJE IN ČLOVEŠKE MIZE 
Pojedina je bila pri orientalskih narodih glavna točka povabila in gostoljubnosti. 
Je eno najstarejših znamenj skupnosti in ljubeznivega sprejema. Jesti je 
osnovna potreba, gostija – pojedina, pa je rezultat kulture. Gostija je dejanje 
gostoljubja, ne služi samo za potešitev lakote. V današnjih časih pomanjkanja 
časa in pridobitništva je jed postala spet samo osnovna življenjska potreba, ne 
pa priložnost, ko se utrjuje skupnost. Menze, restavracije s hitro prehrano in 
kioski s hrano, kjer človek mimogrede nekaj vrže vase, povzročijo, da je človek v 
množici popolnoma osamljen. Starejši so dobro vedeli, zakaj so zahtevali, da 
mora družina jesti skupaj, in nedeljsko kosilo je bilo prav tako slovesno kot 
skupna molitev. Prav zato je tudi po samostanih strog predpis, da morajo 
redovniki vselej jesti skupaj pri isti mizi. Enako velja za evharistično gostijo: biti 
mora dejanje skupnosti, kar je lahko samo pri maši.  Poskrbeti moramo torej, da 
bomo s hrano krepili zavest medsebojne skupnosti in skupnosti z Bogom, pa naj 
bo to hrana z Božje ali s človeške mize. V družinskem življenju in v našem 
odnosu do Boga mora delovati neke vrste osmoza. Kaj je to? Prehajanje vode 
ali drugih hranilnih snovi skozi celično membrano; od tam, kjer je je veliko več, 
prehaja tja, kjer je je manj. Mislim, da je slabenje zavesti odnosa do evharistične 
daritve pogojeno s slabo zavestjo potrebnosti obrednega obhajanja okrog 
družinske mize (vsak razlog in izgovor je dober, da smo odsotni od skupnega 
obeda ali da ga predčasno zapuščamo). Tudi med Jezusom in poslušalci je šlo 
za neke vrste osmozo: »Jaz sem živi kruh … Kdor mene uživa, bo živel 
vekomaj!« 
Apostolsko delo je odvisno od svetosti, brez katere se lahko naredi velike korake 
na stranpot (Gregor Veliki). 
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20.08.2018  
PONEDELJEK  
Bernard, op.uč.

KAPELA    7.00 Po namenu od drugod 

21.08.2018  
TOREK  
Pij X., pp.

22.08.2018 
SREDA  
Devica Marija Kraljica

23.08.2018 
ČETRTEK  

24.08.2018 
PETEK 
Jernej, apostol

KAPELA  19.00 Po namenu od drugod

25.08.2018 
SOBOTA 

KAPELA 

Ž. CERKEV

 8.00 

11.00

Po namenu od drugod 

Krstno bogoslužje

26.08.2018 
21 NEDELJA MED 
LETOM 

KAZLJE 

TOMAJ

  

  8.30 

10.00

✞  Marica Miklavec, Kazlje 17 

ZA ŽUPLJANE 

RAZPORED SV. MAŠ DUHOVNA MISEL

»Zato ne bodite nerazumni, ampak spoznajte, 
kaj je Gospodova volja.« (Ef 5,17) Apostol Pavel 
v Pismu Efežanom pravi, da moramo spoznati, 
kaj je Gospodova volja. Nedvomno ima Gospod 
za vsakega človeka svoj načrt, zato je tudi 
njegova volja za vsakega posameznika nekoliko 
drugačna. Za vse pa velja, da Gospod želi, da bi 
živeli v miru – takem, ki ga svet ne more dati, 
ampak prihaja od njega samega.  Ta mir 
nenehno črpajmo iz kruha, s katerim nas hrani 
pri sleherni sveti maši. 

Čudovit je tisti izvir, iz katerega se črpa smrt in življenje. Čudovita 
je tista jed, ki nam prinaša zveličanje ali pogubljenje. In to sveto, 
skrivnostno jed nam je zapustil Jezus, naš Odrešenik, v 
zakramentu oltarja. Vrednemu za nebeško življenje, nevrednemu v 
sodbo.  
Prijatelj moji, tega ne smem zanikati, strašno je nevredno prejeti 
obhajilo. Toda še bolj žalostno in pogubno je, če iz tedna v teden, iz 
meseca v mesec hladno odlašamo s sveto udeležbo in prav zaradi 
tega propadamo. Čim nevarnejši je posel, tem večja je previdnost! 
Kaj bodo takšni kristjani odgovorili v svoje opravičilo, ko jim bo 
pravični sodnik povedal, da so brez vsakega vzroka hoteli duhovno 
umreti, ko bi tako lahko bili ohranili življenje z uživanjem njegovega 
telesa. »O, vi bedni!« bo rekel, »zakaj ste umrli, saj ste vendar imeli 
sad in jed življenja v svoji posesti.« 

Če te otroci tega sveta sprašujejo, zakaj greš pogosto k sveti 
večerji, jim odgovori, da zato, da bi se očistil svoji nepopolnosti in 
se rešil svojih težav, da bi našel v svojih stiskah tolažbo, v svojih 
slabostih in šibkostih pa moč. »Kdor je moje meso, ima večno 
življenje,« (Jn 6,54) namreč obljublja Gospod. 


