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21. nedelja med letom 

Gospodov dan z Besedo: 21. nedelja med letom 

Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b; Ef 5, 21-32; Jn 6, 60-69 

1. Pa smo tam! Kaj klavrn konec dogajanja ob Genezareškem jezeru, bi rekli! O tem smo 
nekaj nedelj poslušali evangeljske odlomke, ko je Gospod čudežno nasitil množico 
poslušalcev in jim potem spregovoril o sebi kot kruhu, ki prihaja iz nebes, ter zagotavljal: 
kdor jé ta kruh, bo živel vekomaj. Očitno je bilo Judom všeč, da jim je pripravil zastonjsko 
okrepčilo, in prav tako očitno, da mnogi v pomnožitvi kruha niso mogli razumeti 
znamenja, potrdila, da je med njimi Gospod, ki se ne omejuje zgolj na tisto, kar je vidno 
in otipljivo, ampak vse to neskončno presega. Še več, v bivanje, ki vse vidno in otipljivo 
presega, vabi tudi človeka, mu zagotavlja: kdor veruje v Sina, ima večno življenje, in jaz ga 
bom obudil poslednji dan. Za konec njegovega dopovedovanja pa slišimo: mnogo njegovih 
učencev je odstopilo in niso več hodili z njim. 

2. Vedno znova se srečujemo z jasnimi znamenji, da Bog tistih največjih darov, ki jih je 
naklonil človeku, možnosti razumnega razmišljanja in svobodnega odločanja, nikakor ne 
omejuje; tudi v najusodnejših stvareh se človek lahko sam odloča. Današnja Beseda nam 
o tem posreduje kar nekaj misli: 
- Mojzesov naslednik Jozue izziva ljudstvo: danes si izberite, komu hočete služiti – lahko 
se odločijo za Gospoda, ki jih je izpeljal iz sužnosti, ali za božanstva okoliških narodov, ki 
imajo oči, pa ne vidijo in ušesa, pa ne slišijo; 
- Gospod izziva učenca: ali hočete oditi tudi vi – slišali so njegove besede, videli znamenja 
od Kane naprej, naj se zdaj odločijo; 
- pomenljiva je Gospodova glasno izrečena ugotovitev: so pa nekateri med vami, ki ne 
verujejo – in prav tu je pojasnilo glede nadaljnjega razvoja dogodka, ko nekateri odidejo, 
iz vrst drugih pa se sliši zatrdilo Besede večnega življenja imaš in mi verujemo, da si ti 
Kristus, božji Sin. 

3. Gre za vprašanje vere, ki je stalen izziv človekovemu razumu. Drugače ne more biti. 
Zdrav razum brez težav sprejema dejstva, ki jih je mogoče eksperimentalno dokazati. 
Vprašanja vere niso na tak način dokazljiva; razum  mora zapustiti varen krog 
dokazljivosti in se prepustiti resničnosti, ki ga presega, izzvan je, da zaupa nekomu, ki to 
resničnost pozna in jamči zanjo. Tako torej bistvo vere ni v tem, da sprejemamo 
posamezne Gospodove besede, ampak da sprejemamo njega samega, da ga z vsem 
zaupanjem sprejemamo kot našo pot, resnico in življenje. Gospod je prav z napovedjo 
Evharistije zelo jasno povedal, da vera ne more biti le nekaj "za vsak primer", samo za 
ugodno okolje,  ne more se povezovati s preračunljivostjo. Kakšna moč žari iz Pavlovega 
prepričanja, ki ga izrazi po mnogih trdih preskušnjah: vem, komu sem veroval! 

Iz knjige p. Metoda Benedika Gospodov dan z Besedo 

 »GREM JAZ« - Oratorij 2012 

Dragi starši in osnovnošolci oratorij "Grem jaz ..." je pred vrati. Potekal bo od 27. 8. 
do 31. 8. Otroke še lahko prijavite do vključno nedelje 26. 8. Več informacij je na 
spletni strani župnije   www.cecilija.net. Otroci prisrčno dobrodošli!   

STIČNA MLADIH 2012 - »Veselite se v Gospodu, zmeraj!« (Flp 4,4) 
Vsi srednješolci, študenti in mladi v poklicih ste vabljeni, da v Stični 15. septembra 
skupaj praznujemo slovenski dan mladih! 
Bog nas vabi, da se veselimo v Njem – zmeraj! Kakšno je to veselje in kako ga zaživeti, 
bomo skupaj odkrivali na festivalu, raznovrstnih delavnicah, v srečevanju znanih 
obrazov, na »žuru« ter veselje poglobili pri sveti maši, adoraciji, ki bo potekala skozi cel 
dan, in pri spovedi. Pri srednješolcih bomo prisluhnili pričevanju Johna Pridmora, ki je 
bivši londonski gangster, za študente in mlade v poklicih pa bo osrednji gost Gregor 
Čušin. Stično mladih sooblikujete tudi vi s svojo prisotnostjo, saj s tem gradite in delite 
izkušnjo skupnosti, ki se lahko prenese v domačo župnijsko skupino ter obogati vsakega 
tudi osebno.   
Pričakujemo vas torej v Stični 15. septembra od 9.30 dalje.          pripravljalni odbor 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 26. avgust 

21. nedelja med letom  

Tarzicij, muč. 

   800    † Helga Glančnik 
  930    †† Anton in Frančiška Stvarnik 
1800  †† starši Ivana in Franc Zapušek 
1030    Tremerje:  zahvala Lurški Materi 

PONEDELJEK, 27. avgust 
Monika, mati sv. Avguština 

   800    v dober namen 
1800   † Marija Škorjanc 

TOREK 28. avgust 
Avguštin, škof, c. učitelj 

    800   †† starši Dobovičnik 
1800   za dušno in telesno zdravje 

SREDA, 29. avgust 
Mučeništvo Janeza Krstnika 

   800    po namenu  
1800  † Maria Gostečnik 

ČETRTEK, 30. avgust 
Feliks (Srečko), mučenec 

   800   za blagoslov 
1800  † Rozalija Hajnšek 

PETEK, 31. avgust 
Pavlin, škof 

    800   za žive in pokojne 
1800   † Ivan Juhart 

SOBOTA, 1. september 
Egidij (Tilen), opat 

    800   po namenu 
1800   za srečen zakon 

NEDELJA, 2. september 

22. nedelja med letom  

Marjeta, devica, mučenka 

   800    †† Anton in Marko But 
  930    † Franc Respet 
1800  †† Emil in Frančiška Borovnik 
1030   Trem.:  † Marta Vrečar in †† iz druž. Potočnik 
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TR: BC Si56 0600 0037 0700 834   

http://www.cecilija.net/

