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11. NEDELJA MED LETOM, 14. 6. 2020 
 
NEKATERI GODOVI 
  
Ponedeljek:               Vid, mučenec 
Petek:                      Srce Jezusovo   
Sobota:                     Marijino brezmadežno srce   
NEDELJA:                12. NEDELJA MED LETOM 
  
SVETE MAŠE 
  
Ponedeljek (15.6.)        ob 19h: Urna maša za Košance   
Torek                       ob   7h: Po namenu    
Sreda                                   Doma ni sv. maše 
Četrtek                     ob 19h: Po namenu   
                                             Molitev pred Najsvetejšim 
Petek (Srce Jez.)     ob 19h:  Urna maša za Studor   
Sobota                      ob 10h:  Birma v Gorenji vasi – Doma ni sv. maše 
NEDELJA (21.6.)      ob   9h:  Za farane 

  
•        Birma v Gorenji vasi bo v soboto, 20. junija 2020. 
Pristopili bodo sledeči kandidati iz župnije Leskovica: 
 

1. David Klemenčič, 8. r., Krnice 3; 
2. Petra Šturm, 9. r., Leskovica 23; 
3. Klara Mezek, 9. r., Kopačnica 13; 
4. Rok Razložnik, 9. r., Kopačnica 20; 
 

Molimo zanje, da bi vedno sledili navdihom Svetega Duha, ki ga bodo prejeli. 
  
•        Pobožnost v čast SRT  po sv. maši v cerkvi 
  
•        Hvala za darove za župnijo pretekle nedelje.   

 

Praznik sv. Rešnjega telesa in krvi 
  

- smo  letos v Katoliški Cerkvi praznovali v četrtek, 11. junija. Na ta dan smo 
obhajali Jezusovo navzočnost v zakramentu sv. rešnjega telesa in krvi – 
evharistije, ki je središče krščanske vere in zakramentalnega življenja vernih. Na 
praznik so ponekod v navadi različne oblike procesij, s čimer verniki tudi navzven 
pokažejo svojo vero. Praznik je zapovedan, zato naj bi se katoličani ta dan 
udeležili bogoslužja. 
        Izraz evharistija prihaja iz grškega glagola eucharistein, ki pomeni 
zahvaljevati se. Evharistija je primarni zakrament predvsem zato, ker je pri drugih 
zakramentih prisotno deleženje pri neki Kristusovi kreposti, pri evharistiji pa je 
vsebovan Kristus sam, učlovečena Beseda, glavni avtor zakramentov. Sama v 
sebi je evharistija najprej zakrament Božje ljubezni do ljudi. Nato je zakrament 
edinosti Cerkve, saj se z evharistijo izrazi in hkrati uresničuje edinost Božjega 
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ljudstva. Z drugim vatikanskim koncilom bi lahko rekli, da je Kristus pri zadnji 
večerji zaupal svoji Cerkvi "spomin svoje smrti in svojega vstajenja: zakrament 
dobrotljivosti, znamenje edinosti, vez ljubezni, velikonočno gostijo, v kateri se 
prejema Kristus, duša napolnjuje z milostjo in nam daje poroštvo prihodnje slave" 
(B 47). 
       Za zakrament evharistije so se v zgodovini Cerkve izoblikovali različni vidiki 
in različna imena. Jezus je pri zadnji večerji z učenci, pri kateri je kruh spremenil 
v svoje telo ter vino v svojo kri, postavil zakrament evharistije, njegovo obhajanje 
pa je od začetkov krščanstva razpoznavno znamenje kristjanov. Postavitve 
zakramenta evharistije se spominjamo pri vsaki maši, posebej tedaj, ko duhovnik 
izreka posvetilne besede nad kruhom in vinom. Kristjani verujemo, da kruh po 
prebistvenju (transsubstanciaciji) postane Jezusovo telo, vino pa Jezusova kri. 
Posvečene hostije se hranijo v ciborijih, ena hostija  pa v umetniško izdelani 
monštranci.                         
        Namen hranjenja posvečenih hostij je dejstvo Jezusove trajne navzočnosti v 
zakramentalni obliki kot tudi možnost za češčenje. Duhovniki monštranco 
izpostavljajo v češčenje za posebne priložnosti. Ob veliki noči in prazniku sv. 
Rešnjega telesa in Krvi pa so v navadi tudi procesije, ki potekajo po cerkvah ali v 
bližnji okolici. 
       Zakrament evharistije skupaj s krstom in birmo sodi med zakramente 
uvajanja v krščanstvo. Otroci, ki so redno vključeni v proces kateheze, ki poteka 
v župnijah, v Cerkvi na Slovenskem k prvemu obhajilu pristopijo na koncu 
tretjega razreda. Evharistija pomeni tako polnost in vrh uvajanja v krščanstvo. 
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