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19. nedelja med letom 

Gospodov dan z Besedo: 19. nedelja med letom 

1 Kr 19, 4-8; Ef 4, 30-32. 5, 1-2; Jn 6, 41-51 
1. Nemalokrat tega ali onega človeka opredelimo s pojmom: ta je optimist, spet drug pa 
je pesimist. Dve temeljni naravnanosti! Ena človeka spodbuja, ga dviga, kar nosi na 
krilih, da mu je vse lahko in prijetno, druga lahko človeka enakega okolja potlači, da ne 
vidi ničesar pred sabo, vse je brezizhodno in je kot prerok Elija, ki je v puščavi sedel pod 
bodičevje in si želel smrti. Koliko je vzrokov za slednje razpoloženje: slabe materialne 
razmere, nerazumevanje okolice, občutek osamljenosti in manjvrednosti! Kaj hitro 
človek začne ugotavljati kot Elija: nisem boljši kot moji očetje, dosti je, Gospod, vzemi moje 
življenje. Kako vabljiva je misel: dvigniti roke, izobesiti belo zastavo. Kdo ne pozna takih 
ur? 
2. Beseda nas želi opozoriti na pot, ki ne vodi po globelih črnogledih razmišljanj in prav 
tako ne po vrhovih sanjarjenja, ampak je pot trdne in preizkušene vere, ki sloni na 
zanesljivih in zaupanja vrednih zagotovilih od zgoraj: 
- prerok prav v uri svojega pesimističnega razpoloženja spoznava in okuša, da ga Bog 
vendar ne prepušča osamljenosti in brezupju puščave, ampak je z njim, saj mu naroča: 
vstani in jej, sicer je pot zate predolga – mar ni pomenljivo, da se Elija poda v smer tistega 
kraja, od koder je nekdaj Mojzes slišal božji glas: našel si milost v mojih očeh in poznam te 
po imenu; 
- človek, ki se v veri prepusti Bogu, ne hodi več poti smrti, ampak pot življenja, pot, na 
katero ga Gospod s svojo besedo nenehno usmerja  in še več, daje mu popotno brašno, ki 
ni le okrepčilo na poti, ampak tudi zagotovilo, da bo človek dosegel svoj cilj: jaz sem živi 
kruh, ki je prišel iz nebes, če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj – mar ni prav v to 
Gospodovo zagotovilo zajet ves krščanski optimizem, ki je zmožen premagovati 
malodušnost in bojazen; 
- najbrž nam nekoliko tuje zvene Gospodove besede, ko pravi: kruh, ki ga bom jaz dal, je 
moje meso za življenje sveta – "meso", v grškem izvirniku "sarks", v Jezusovem domačem 
aramejskem  jeziku "bisra", je značilen semitski izraz, ki v vsej celovitosti povzema 
človeka, vse njegove danosti, vse njegove sposobnosti in šibkosti – gre torej za izrečen 
poudarek, da se Jezus v vsej svoji božanskosti in človeškosti celovitosti daje na 
razpolago za življenje sveta. 
3. Človek se ne more izogniti možnosti, da ga v nekem trenutku razočaranja in neuspeha 
zajame malodušje, da ne govorimo o trenutkih bolečih porazov ali trdih preizkušenj. 
Pomislimo na Elija, ki je vendar ena najimenitnejših osebnosti Svetega pisma. Pomislimo 
na Gospoda na križu, ki zakliče: moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil. Pa v nobenem 
primeru ni na koncu poraz! Je nadaljevanje preroške poti, je vstajenje. In naše upanje v 
trenutku malodušja je kruh življenja.       Iz knjige p. Metoda Benedika Gospodov dan z Besedo 

MARIJINO VNEBOVZETJE  ali Veliki šmaren, 15. avgust  

- sveta maša bo tudi na Miklavškem hribu ob 16. uri  
- obnovili bomo posvetitev nas samih in slovenskega naroda Materi Božji. 

- Bazilika Matere božje v Petrovčah vabi na romanje na praznik Marijinega 
vnebovzetja. V torek,  14.  avgusta 2012,  ob 19. 30 uri bodo večernice, maša in 
procesija z Marijino podobo in lučkami.  
V sredo, 15. avgusta bodo maše: 6.30, 8.00, 10.00 (mašuje celjski škof dr. Stanislav 
Lipovšek), ob 12.00 uri maša za ostarele in bolne, ob 19.00 maša za mlade (mašuje 
novomašnik  Ivan Šumljak), pri maši za mlade igra ansambel Dominik.  

ŽUPNIJSKO ROMANJE, Sv. Andraž, 25. avgust 2012 

Nekaj mest je še prostih.  

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 12. avgust 

19. nedelja med letom  

Ivana Šantalska, vdova, red. 

   800    †† Dolfi in Marija Bremec ter sorodniki 
  930    za župljane in dobrotnike  
1800  †† Terezija, Amalija in Franc Kovačič 
1030    Tremerje:  †† Jakob in Ana Štor 

PONEDELJEK, 13. avgust 
Poncijan in Hipolit, muč. 

   800    za 7. obl. poroke in blagoslov v družini 
1800   † Terezija Sumrak 

TOREK 14. avgust 
Maksimilijan Kolbe, duh., muč. 

    800   † Janko Babič 
1800   † Gregor Korošec 

SREDA, 15. avgust 

MARIJINO 
VNEBOVZETJE 

   800    †† Marija in Anton Podrgajs 
  930    †† Blaž in Amalija Čater Magda Kunštek 
1800  †† Ignac Slodnjak (obl.), starši in sorodniki 
1030    Tremerje:  † Ludvik Lešek 
1600    Miklavž:  † Dušan Kojc 

ČETRTEK, 16. avgust 
Rok, romar, spokornik 

   800    †† starši Jurkovšek in Podbreznik 
1800  †† starši, brata Jože in Milan Bobnič, 
          †† Kosovič in Tadej 

PETEK, 17. avgust 
Evzebij, papež 

    800   †† Fanika Lebar, starši in sorodniki 
1800   † Marija Verdev, (30. dan) 

SOBOTA, 18. avgust 
Helena (Alenka), cesarica 

    800   v zahvalo in v dober namen 
1800   † Jože Marodi (30. dan) 

NEDELJA, 19. avgust 

20. nedelja med letom  

Janez Eudes, duh. 

   800    † Marjan Jazbec 
  930    † Stane Mori 
1800  †† iz rodbine Ojstršek in Dragica Tomplak 
1030    Tremerje:  za župljane in dobrotnike  
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