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SSVETAVETA    EEVHARISTIJAVHARISTIJA
V letošnjem juniju prebiramo vrtnice, ki so

posvečene sv. Evharistiji, predvsem lahko po-
slušamo o tem, kako na sv. Evharistijo gledajo
in kako jo doživljajo svetniki. Različni svetniki
jo doživljajo in o njej govorijo različno, vsem
pa je  skupna trditev,  da  je  sveta  Evharistija
središče svete maše, temelj naše vere in  re-
snično srečanje z živim Jezusom, ali pa bi to
Evharistija za nas vsaj morala biti.

V povezavi z Evharistijo imamo tudi zanimi-
vo pričevanje laične misijonarke  Evharističnega Jezusovega Srca - Ca-
taline, ki je v notranjem videnju videla in slišala Jezusa med sv. mašo, ki
ji je govoril, kaj se med sv. mašo dogaja. To je zapisala v knjižici z naslo-
vom Sveta mašna daritev (knjižica ima cerkveno potrditev  imprimatur
škofa San Vincente iz El Salvadorja) in v njej med drugim o Evharistični
daritvi in obhajanju sv. Evharistije zapiše: 

'Ko se je začela priprava darov ... je iznenada začela vstajati iz cerkve-
nih klopi množica bitij, ki jih prej nisem videla. Izgledalo je, kot da nepo-
sredno iz strani  vsakega posameznika, ki so bili tedaj v katedrali, boč-
no izhajajo druge osebe, ki se spreminjajo v mlada in lepa bitja. Obleče-
ni so bili v bleščečo belo obleko, izstopili so iz klopi v srednji predel cer-
kve in svečano odšli k oltarju. Naša Mati (Marija) mi pravi: 'Dobro glej,
to so angeli varuhi vsakega človeka, ki je tukaj navzoč. Sedaj je trenu-
tek, ko angeli varuhi vsakega človeka prinašajo darove in molitve na ol-
tar Gospodu. Darujte v tem trenutku Gospodu vse, vse vaše skrbi, vaše
bolečine, vaše sanje in vznesenosti, navdušenje, vaše žalosti, vaše vese-
lje in vaše prošnje.  Spomnite se,  da ima sveta maša neskončno vre-



dnost, prav zaradi tega bodite velikodušni v žrtvovanju in darovanju va-
ših prošenj in namenov.'

Ko je izbrano božje ljudstvo vzklikalo: 'Svet, svet, svet,... se je zadaj v
višini glave mašnika  pojavilo na tisoče angelov, majhnih in velikih ... ... v
ozadju, se je pojavila množica oseb, oblečenih v enake obleke pastelnih
barv... njihovi obrazi so sijali ko se je pojavil prečudovit Jezusov obraz,
kako gleda svoje ljudstvo.... Intuitivno sem hotela povesiti svojo glavo,
a naša Gospa mi je rekla: 'Ne povešaj glave, temveč povzdigni svoj po-
gled, glej Njega, glej ga naravnost... in ponavljaj molitev iz Fatime: 'Go-
spod verujem Vate, zaupam Vate, častim Te in Te ljubim. Prosim Te, od-
pusti tistim, ki ne verujejo, Te ne častijo, ne zaupajo Vate in Te ne ljubi-
jo.' Odpuščanje in usmiljenje ... Sedaj mu reci, da ga zelo ljubiš, izkaži
globoko spoštovanje Kralju kraljev.'

Nato je škof spregovoril besede spremenjenja nad vinom in istočasno
je začelo sijati in se svetiti na nebu in v ozadju. Naenkrat ni bilo več zi-
dov, ne strehe na cerkvi, vse je bilo mračno, svetila je samo tista sijajna
luč na oltarju. Naenkrat sem zagledala zgoraj Jezusa – razpetega – in

njegova glava mu je padla na prsi. – Iz sre-
dine te žarke luči je zletela lučka, kot kre-
snica ali kot majhen golobček in preletela
celo cerkveno ladjo in se naposled spustila
na levo ramo gospoda nadškofa, ki je še ve-
dno predstavljal Jezusa.

Zgoraj razpeti Jezus. Njegov obraz se je nagnil k desnemu ramenu in
vse, kar je bilo razpoznavno od njegovega obraza in njegovih rok, je
bilo iznakažemo, prebito in polno ran. Na desni strani se je odprla rana
na njegovih prsih, a kri je v valovih brizgala na
levo stran, a na desno stran je tekla – slutim –
voda. Bila je prozorna in čista, zdelo se je, da je
to reka neke nadnaravne svetlobe,  ki  teče na
desno in na levo na navzoče vernike.  Začudilo
me je, koliko je bilo krvi, ki je tekla preko keliha
in zbala sem se, da se bo kelih prenapolnil in da
bo kri tekla preko samega oltarja, kjer bo ostal
ogromen krvav madež, a niti ena kaplja ni kani-
la.

V tem trenutku pravi sveta Devica: 'To je ču-
dež nad čudeži... za Gospoda ni ne časa ne pro-
stora  v  tem  trenutku  spremenjenja,  vsa  sku-
pnost vernikov in somaševalcev se prestavi v podnožje Kalvarije, točno
v trenutku križanja Jezusa Kristusa.'



... Naše oči ne morejo ničesar videti niti opaziti, čeprav smo vsi tam v
trenutku ko ga razpenjajo na križ. On prosi Očeta odpuščanja ne samo
za tiste, ki ga ubijajo in mučijo, ampak prosi Očeta odpuščanja za vsak
naš posamezen greh: ' Oče, odpusti jim, saj ne vedno, kaj delajo.' Od
tega  dne prosim vse  ljudi...  naj  pokleknejo,  padejo  na  kolena,  naj  z
vsem svojim srcem in vsemi svojimi občutki doživijo ta privilegij, ki nam
ga Gospod podarja v svoji dobroti....

Ko sem krenila, da bi prejela sveto
obhajilo,  mi  je  Jezus  rekel:  'Zadnja
večerja je bila trenutek največje pri-
stnosti z mojimi. V tem času ljubezni
sem vzpostavil sam Zakrament, ki je
bil v očeh ljudi največja norost in ne-
umnost.  Postal  sem  namreč  jetnik
Ljubezni.  Vzpostavil  sem Zakrament

Svete Evharistije. Želel sem ostati pri vas in med vami do konca časov,
ker moja ljubezen ni mogla prenesti, da vi, ki sem vas ljubil bolj kot svo-
je lastno življenje, ostanete sirote ...'

Ko sem se po obhajanju vrnila na svoje mesto in pokleknila, mi je Go-
spod dejal: ' Dobro poslušaj...  Naenkrat sem mogla v notranjosti raz-
brati in slišati molitve žene, ki je sedela pred mano in se je pravkar ob-
hajala. To, kar je govorila, ne da bi odpirala usta, se je glasilo približno
takole: 'Gospod, spomni se,. da je spet konec meseca, jaz pa nimam, da
bi plačala stanarino... ti naredi nekaj in mi pomagaj. Pomagaj tudi, da
moj mož preneha piti, da moj sin naredi izpit...'

Jezus mi reče z žalostnim glasom: 'Ali si videla in opazila? Niti enkrat
samkrat mi ni ta žena rekla, da me ljubi. Niti
enkrat se mi ni zahvalila, da sem se s svojim
božanstvom spustil iz nebes, kot dar ljudem,
ubogemu človeštvu, prav tako njej, da bi ljudi
pritegnil k sebi. Niti enkrat mi ni rekla: 'Hvala
Gospod!' To so bile samo dolge litanije pro-
šenj.  In  tako se  največkrat  obnašajo  vsi,  ki
prihajajo sem, da bi me prejeli...

Jaz  sem  umrl  iz  ljubezni  do  vas,  jaz  sem
vstal, prav tako iz ljubezni in od tedaj iz lju-
bezni čakam vsakega posameznika.,,. ampak
vi sploh ne opažate, kako hrepenim in sem
žejen vaše ljubezni. Spomni se, jaz sem 'Be-
rač Ljubezni' v tem tako vzvišenem, tako po-
membnem času za dušo.'                  

Povzetek: J. Kolar
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SSVETEVETE  MAŠEMAŠE 

nedelje in prazniki 
ob 8h, 930 in 17h

delavniki ob 7h in 
1830 sobote ob 1830;
prazniki, ko je delovni 
dan: 930 in 1830.

NNAPOVEDNIKAPOVEDNIK
• NNEDELJAEDELJA, 21. , 21. JUNIJAJUNIJA: 12. med letom, goduje sv. Alojzij Gonzaga, red.  
• SSREDAREDA, 24. , 24. JUNIJAJUNIJA: Rojstvo Janeza Krstnika, kres 
• ČČETRTEKETRTEK, 25. , 25. JUNIJAJUNIJA: goduje sv. Viljem (Vilko), opat – Dan državnosti, d.p.d.
• PPETEKETEK, 26. , 26. JUNIJAJUNIJA: godujeta sv. Vigilij (Stojan), škof ter Jožefmaria Escriva, ustano-
vitelj Opus dei
• NNEDELJAEDELJA, 28. , 28. JUNIJAJUNIJA: 13. med letom, goduje sv. Irenej, škof  
• PPONEDELJEKONEDELJEK, 29. , 29. JUNIJAJUNIJA: Peter in Pavel,  apostola, goduje tudi sv. Kasij, škof 
• TTOREKOREK, 30. , 30. JUNIJAJUNIJA: godujejo prvi rimski mučenci ter sv. Ladislav Ogrski, kralj 
• NNEDELJAEDELJA, 5. , 5. JULIJAJULIJA: 14. med letom, izseljenska nedelja, godujeta sv. Ciril in Metod,
slovanska apostola
• PPONEDELJEKONEDELJEK, 6.  , 6.  JULIJAJULIJA: godujeta sv. Marija Goretti, mučenka ter sv. Artezij, škof-
mučenec 
• NNEDELJAEDELJA, 12. , 12. JULIJAJULIJA: 15. med letom, godujeta sv. Mohor in Fortunat, mučenca
• ČČETRTEKETRTEK, 24. , 24. JULIJAJULIJA:: goduje sv. Brigita Švedska, red.; sv. Peter in španski mučenci
• SSOBOTAOBOTA, 25. , 25. JUNIJAJUNIJA:: sv. Jakob starejši, apostol, zavetnik naše župnije,  goduje tudi
sv. Teja, mučenka Na ta dan, praznik sv. Jakoba: 25. junija ob 18:30 bo sveto mašo
vodil g. nadškof Stanislav Zore. Slovenska Jakobova pot praznuje 20 letnico de-
lovanja. 
• NNEDELJAEDELJA, 26. , 26. JUNIJAJUNIJA:  pri nas Jakobova,  sicer tudi Krištofova nedelja, godujeta sv.
Joahim in sv. Ana, starša device Marije 
• PPETEKETEK, 31. , 31. JULIJAJULIJA: god: sv. Ignacij Lojolski, ustan. jezuitov ter sv. Fabij, mučenec 
• ČČETRTEKETRTEK, 6. , 6. AVGUSTAAVGUSTA: Jezusovo spremenjenje, godujeta sv. Just in Pastor, mučenca
• NNEDELJAEDELJA,  9.  , 9.  AVGUSTAAVGUSTA:  19. med letom, goduje sv. Terezija (Edith Stein), mučenka,
sozavetnica Evrope  
• NNEDELJAEDELJA, 15. , 15. AVGUSTAAVGUSTA: Marijino vnebovzetje (veliki šmaren), dela prost dan 

AADORACIJADORACIJA
ob ponedeljkih po večerni sveti maši 
ob sredah od 18h naprej

VVEROUKEROUK  - covid-19 omejitve

SSPOVEDOVANJEPOVEDOVANJE ob ponedeljkih od 17h do 1815 in nedelje med mašami

DDUHOVNOUHOVNO  BRANJEBRANJE  - covid-19 omejitve

BBIBLIČNAIBLIČNA  SKUPINASKUPINA  - covid-19 omejitve

http://zupnija-lj-sv-jakob.rkc.si/

	7 leto XXXIV
	Sveta Evharistija
	Napovednik

