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Prihodnjo nedeljo, 
29. maja, ob 8.45 
bo svečanost 
PRVEGA SVETEGA 
OBHAJILA 
v Studenicah. 
Jezusa bo prvič 
prejelo pet otrok: 
3 iz studeniške, eden 
iz poljčanske in  
deklica iz župnije 
v škofiji M. Sobota. 

  V nedeljo, po Telovem, vas vabimo K TELOVSKI 
PROCESIJI. 
 
 
 
 
   
 
   
  

V četrtek po 
prazniku Sv. Trojice 
bomo obhajali 
zapovedani praznik 
SV. REŠNJEGA 
TELESA IN KRVI - 

T e l o v o . 

V Makolah bomo imeli 
evharistično procesijo pri rani 

maši ob 7. uri, 
v Studenicah pa 15 minut 

 pred sv. mašo, torej ob 8.45. 
Prvoobhajanci naj gredo 

 v procesiji tik pred duhovnikom 
 z Najsvetejšim. 

 
 

Lk 9,11b–17 

JEZUS  POD PODOBO KRUHA IN VINA 
  

  Naš pisatelj Ivan Cankar pravi: »Ko izgovorimo besedo 
»kruh«, bi morali hvaležno in spoštljivo skloniti glavo, 
kakor da smo izgovorili Božje ali sveto ime.« Zakaj? – 
Pravijo: »Kdor ima kruh, ima vse.« V kruhu so Božje in 
človeške dobrine, v njem je nebo in zemlja. Kruh je 
nekaj svetega, ker so v njem skrite roke, žulji, znoj 
naših staršev in številnih ljudi, od tistega, ki je kruh 
sejal, do tistega, ki nam ga je prinesel na mizo in nam 
ga dal. Kruh nas povezuje v eno družino. Vsi ga 
potrebujemo, vsi ga uživamo, vsi ga moramo tudi deliti. 
Kruh je nekaj svetega, ker je sad dela in ljubezni.  
  Kruh je nekaj Božjega, ker ga je Kristus na veliki 
četrtek vzel v roke in ga spremenil v svoje telo in vino v 
svojo kri. Od takrat naprej je kruh postal zakrament – 
vidno znamenje nevidnega in pričujočega Boga. Ta kruh 
je sveto Rešnje telo, sam Kristus, sv. evharistija. 
  Naš blaženi Slomšek je takole zapisal: »Na veliki 
četrtek je Jezus storil največji čudež, ko je postavil 
sveto evharistijo ali zakrament sv. Rešnjega telesa. Ta 
čudež je povzetek vseh njegovih čudežev, je vsebina 
vseh skrivnosti in vseh Božjih del. … Pod podobo kruha 
in vina se tako more za nas darovati, se nam dajati in 
biti med nami. Sama ljubezen je še ostala pod 
podobama kruha in vina. … O Bog, vsemogočen si, 
vseveden si, najbogatejši si, pa nam nisi mogel, nisi 
vedel, nisi imel kaj večjega dati, kakor samega sebe v 
svetem Rešnjem telesu ali sveti evharistiji. …«  
  Naj nam naš blaženi škof A. M. Slomšek pomaga, da 
bi poživili obhajanje nedeljske maše in poglobili 
češčenje sv. Rešnjega telesa in krvi. 

 

Po: F. Kramberger, Slomšek med nami živi, govori in raste 

 

1. A n e j  KOHNE, 
sin Janka in 
Klavdije, roj. Očko, 
iz Poljčan, Ul. Erne  
Starovasnik 15 * 
2. G a š p e r 
    MARZIDOVŠEK, 
sin Tomaža in 
Lidije, roj. Klaneček, 
Krasna 18, Studenice * 
3. L a r a 
    MARZIDOVŠEK, 
hči Bojana in Daniele, 
roj. Rotovnik, Krasna 
18, Studenice * 
4. S a r a  POSLEK, 
hči Gorazda in Sonje, 
roj. Adam, Modraže 1, 
Studenice * 

 


