03. junij 2012

NEDELJA

SVETA TROJICA

03.06.

ob 7h za farane
ob 10h za +Janeza, Ivana in M arijo V etrih, obl.
SL O V E SN O ST PR V E G A SV . O B H A JIL A

Ponedeljek

Kvirin

04.06.

ob 19h za +B oštjana V ozelj, obl.

Torek

Bonifacij

05.06.

ob 7h

Sreda

Norbert

06.06.

ob 7 h

Četrtek

SVETO REŠNJE TELO IN KRI

07.06.

ob 7h za farane
ob 17.30 na Pernovem za +Pavlo Siter
ob 19h za rajne Tom anove iz H ram š

Petek

Medard

08.06.

ob 19h za +A ntonijo V engust in družino R ehar

Sobota

Primož in Felicijan

09.06.

ob 7h

NEDELJA

10. MED LETOM

10.06.

ob 7h za farane – po m aši procesija
ob 10h za +M atevža in vse K rajnčeve, obl.

za +M ajdo D uša
za +R ozalijo Parežnik

za +M artina in starše Tržan

*************************************************************
OB PRAZNIKU SVETEGA REŠNJEGA TELESA

Pri večerji je Jezus
vzel kruh, ga blagoslovil
in
razlomil, jim ga dal in
rekel:
»Vzemite, to je moje telo.«
In vzel je kelih,
se zahvalil in jim ga dal
in so vsi iz njega pili,
in rekel jim je:
»To je moja kri, kri
zaveze, ki bo kmalu
za mnoge prelita.«

Sveto R ešnje telo in kri
Pri vsaki sveti maši med nas Jezus prihaja v podobi, kruha in vina. To sta simbola za
nas same. Ljudje ne moremo živeti brez hrane in pijače. Kdor ne je in ne pije, bo gotovo
umrl. – Kruh predstavlja vsakega izmed nas. Ko darujemo kruh in vino, darujemo sami
sebe. To si lahko predstavljamo takole: Jezus vzame kruh in vino v svoje roke in s tem je
vzel v varstvo nas vse. Varni smo v njegovih rokah.
In pri obhajilu, ko sta kruh in vino že sveto Rešnje telo in kri, se znajdemo pred
Jezusom z vsemi svojimi slabostmi, lahkomiselnostjo, z vso svojo nevrednostjo. To je
pomemben trenutek. Je nekaj posebnega,neizbrisnega … Kolikokrat sem že bil pri
obhajilu! In kolikokrat sem se zares srečal z njim tako: Ti in jaz? Se je po teh srečanjih
kaj spremenilo v mojem življenju?
Kakšno bogastvo je eno samo srečanje z Jezusom! Naredi lahko svetnika! Jaz pa se
nisem premaknil niti za en milimeter od svoje povprečnosti.
Resničnost tega dejstva bi spoznali še bolj, če bi enkrat vzeli v roke svinčnik in papir ter
sešteli vsa obhajila, ki smo jih prejeli v enem letu, potem obhajila, ki v nas niso
povzročila nobene spremembe! Vprašanje je dejansko v tem, kaj naredi v meni ta
edinstveni privilegij osebnega srečanja z Jezusom.
Hvaležni za dar srečanja z Jezusom še posebej obhajamo praznik svetega Rešnjega
telesa in krvi. Naj nam bo vzpodbuda, da bomo bolj cenili vsako od priložnosti, ko Jezus
sam prihaja med nas.

