ŽUPNIJE GALICIJA
16. avgust 2015

NEDELJA

20. MED LETOM

16.08.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Boža Rojnik in njegove starše
ob 10h za +Stanka in Marijo Žolnir, obl.

Ponedeljek

Evzebij

17.08.

ob 19h za +Antonijo in Franca ter rodbino Vengust

Torek

Helena

18.08.

ob 7h

Sreda

Janez Eudes

19.08.

ob 7h

Četrtek

Bernard

20.08.

ob 8h na Pernovem za +Kristino in Franca Jelen, obl.

Petek

Pij X.

21.08.

ob 19h za +Ivana in Faniko Borinc, obl.

Sobota

Devica Marija Kraljica

22.08.

ob 7h

NEDELJA

21. MED LETOM

23.08.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Janeza Pohole, obl.,
ter Justino in Jožeta Veber
ob 10h za +Antonijo Verdel, obl.

za +Stanislava Cvikl
za +Robija in Jožeta Dolinšek, obl.

za +Franca in Ano Reher

*********************************************************

OB EVANGELIJU 20. NEDELJE MED LETOM
Jezus jim je rekel:
»Resnično, resnično,
povem vam:
Ako ne boste jedli mesa
Sina človekovega in
pili njegove krvi, ne boste
imeli v sebi življenja.
Kdor jé moje meso
in pije mojo kri,
ima večno življenje
in jaz ga bom
poslednji dan obudil.
Zakaj moje meso je
resnična jed in moja kri
resnična pijača.
Kdor jé moje meso
in pije mojo kri,
ostane v meni
in jaz v njem.«
(Jn 6,53–56)

Jn 6,51–58

OD ČESA ŽIVIMO?
Jezus v današnjem evangeliju pravi: »Kdor je moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem … Tako
bo tudi tisti, ki mene uživa, živel po meni« (Jn 6,56,57). Kdor uživa Kristusa, bo živel po Njem, kar pa pomeni
živeti po njegovi darujoči in žrtvujoči se ljubezni. Mati Terezija je odnos med zakramentom sv. Rešnjega
telesa in življenjem, zlasti do dejavne ljubezni, strnila v besede: »V evharistiji (obhajilu) prejemam duhovno
hrano, ki me krepi pri vsem delu. Brez nje ne bi mogla preživeti niti enega dneva v življenju.«
Nehote te besede svetnice našega časa primerjam z življenjem številnih kristjanov. So krščeni, a ne živijo iz
kruha življenja. Kako zlahka ljudje opuščajo mašo že samo v počitniških mesecih … Blažena je rekla, da bi
brez obhajila ne mogla zdržati niti en dan, ker ne bi zmogla ljubiti in se darovati za sočloveka. Jezus pri isti
večerji umije učencem noge (služenje) in kruh spremeni v svoje telo (evharistija). Od tedaj postaneta ti dve
resničnosti nerazdružljivi. Lahko se vprašamo, če kriza odnosov v sodobni družbi ni posledica tega, da ljudje
ne živijo več iz evharistije. Kje naj družinski člani dobivajo moč za medsebojno ljubezen, če ne pri Jezusu?
Misel matere Terezije bi lahko nadaljevali: »Pogosteje kot prejemaš Boga v obhajilu, bolj nesebično lahko
ljubiš človeka.«
Varovati pa se je treba »mehanskega«, »avtomatskega« prejemanja obhajila. Kakor nas Kristus vabi, naj ga
prejemamo in živimo iz njega, se moramo mi varovati, da bi ga nepripravljeni in nevredno prejemali. Če ne
verujemo res globoko, da v obhajilu prejemamo njega, ne bomo mogli živeti po njem. Le iz česa živi človek,
ki že nekaj trenutkov po maši dela, kar je v nasprotju s Kristusovo ljubeznijo? Zgodi se, da ljudi po ves mesec
ni pri maši, pa gredo kar mirno k obhajilu. Ne hodijo k zakramentu sprave, skregani so med seboj in ne
odpuščajo, pa vseeno prejemajo Kristusovo telo. Bodo mogli s takim načinom prejemanja Gospodovega
telesa živeti po Njem in iz Njega?
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

