
 

 

 
 
 

SVETE MAŠE  
od 12. do 18. 8. 2019 
 

    ponedeljek:  
7.30 za milost vere 

 za + Petro Drev, greg. 
18.30 v čast Jezusovemu in Mari- 

  jinemu Srcu za 

zdravje 

 torek:  
7.30 za + Ireno in Jožeta Moličnik 

18.30 za + Petro Drev, greg. 

      sreda:  
7.30 za + Antona in Marijo Plesnik 

za + Petro Drev, greg. 
18.30 za svetost duhovnikov in laikov 

četrtek: MARIJINO vnebovzetje 
  8.00 za žive in rajne farane 

  za + Petro Drev, greg. 
10.00 za + Marijo in 2 Ivana Glinšek 

     petek:  
7.30 za + Rozalijo Toplišek 

za + Petro Drev, greg. 
18.30 na čast sv. Roku za god 

      sobota:  
7.30 za + Petro Drev, greg. 
18.30  

     NEDELJA  
8.00 za + Petro Drev, greg. 
 za žive in rajne farane 

10.00 za + Hermino Golhleb, obl. 
 

Zvestoba molitvi je pot svobo-
de. Postopno nas vzgaja, da v 
Bogu iščemo bistvene dobrine, 
ki si jih želimo: neizmerno in 
večno ljubezen, mir, varnost, 
srečo …              (Jacques Philippe) 
 

OZNANILA: 
 

● Ne vemo ne ure ne dneva kdaj nas bo Gospod 
poklical na obračun življenja. Zato sleherni dan 
sprejmimo kot dar njegove milosti in vabila, da 
v Jezusovem imenu delamo dobro in smo kvas 
vere v sodobni družbi in nosilci kraljestva. 

 

● Še naprej se z devetdnevnico pripravljamo na 
največji Marijin praznik. Vsak sam naj izbere 
ustrezno molitev ali dejanje, po sv. maši pa 
skupaj zmolimo desetko rožnega venca.                  

 

● V sredo zvečer ob 19.30 vabljeni v Petrovče k 
večernicam, sv. maši in procesiji z Marijino 
podobo in svečkami. 

 

● V četrtek bo slovesni praznik Marijinega vne-
bovzetja. Pri nas bodo sv. maše po nedeljskem 
sporedu, torej ob 8. in 10. uri. Po jutranji maši 
bomo zapeli Marijine litanije. Na ta praznik 
obnavljamo posvetitev slovenskega naroda 
Mariji. Ne pozabimo se ji z zaupanjem izročiti v 
varstvo. Ta dan bo posebej svečano v Marijinih 
romarskih svetiščih na Brezjah, Ptujski gori, v 
Petrovčah in drugod. 

  

● V petek je god sv. Roka in rojstni dan sv. Janeza 
Boska. Naj bosta oba mogočna priprošnjika pri 
Bogu zoper kugo sodobnega časa, ki je brez-
brižnost za Božjo postavo ter omalovaževanje 
Božjih zapovedih in evangelija. 

 

● Ob sobotah zvečer je delavniška maša. 
 

● V avli vzemite Glasilo, na voljo je še kakšen 
izvod Ognjišča in revije Don Bosko . 

 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

!

!15.!8.!! Vnebovzetje!Device!Marije!

! ! obnovitev!posvetitve!Mariji!

!16.!8.!! don!Boskov!rojstni!dan!(1815)!

!24.!8.!! spominski!dan!Marije!Pomo!nice,!

! ! sre!anje"!astilcev"MP!
!

!

11. 8. 2019                 19. nedelja med letom        Leto XV. št. 32 

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
Knjiga modrosti 18,6-9 
Psalm!33!
Hebrejcem 11,1-2.8-19 
Luka 12,32-48 
 

Za tisto noč osvoboditve so 
naši očaki zvedeli vnaprej, da 
bi zanesljivo vedeli, katerim 
prisegam so verjeli, in se tako 
opogumili. S čimer si namreč 
nasprotnike kaznoval, si pro-
slavil nas, ko si nas poklical k 
sebi. 
 

Blagor narodu, ki ima Boga 
za Gospoda. 
 

Vera je temelj tistega, v kar 
upamo, zagotovilo tistega, 
česar ne vidimo. Zaradi nje so 
namreč stari dosegli prizna-
nje. Ker je Abraham veroval, 
je ubogal klic, naj odide v 
deželo, ki naj bi jo dobil v 
delež. 
 

Jezus je rekel svojim učen-
cem: »Ne boj se, mala čreda, 
kajti vaš Oče je sklenil, da 
vam dá kraljestvo«. 
!

 

 
 

Neverjetno jasno je Jezus govoril o pri-

hodnosti njegovih učencev in kristjanov 

nasploh. Božje kraljestvo silo trpi, za 

dobro se mora človek zelo truditi, pa 

čeprav ne vidi takoj sadov. Ne boj se mala 

čreda, kajti Oče je sklenil dati kraljestvo. 

Tudi danes doživljamo, da družba krščan-

stvo izriva iz svoje zavesti, da se mnogi 

ljudje ne zmenijo več za Boga. Vendar se 

nam ni treba bati, kajti naš voditelj ni člo-

vek, ki se obrača po vetru, ampak Jezus, ki 

je Bog in človek. Naj On premaga sleherno 

našo notranjo temo, duhovno utrujenost 

ali naveličanost. Abraham nam je zgled 

močne vere, da se lahko popolnoma 

zanesemo na Boga in njegovo previdnost.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

VNEBOVZETJE DEVICE MARIJE 
 

V neki pravoslavni cerkvi v Bukarešti v Romu-
niji je izreden mozaik. Predstavlja Marijo, ki pred 

seboj drži svojega Sina, dete Jezusa. In to tako vi-
soko v rokah, da ji zakriva njeno obličje. Sijaj 
okrog Jezusove glave je obenem sijaj tudi okrog 

Marije.  -  Ta podoba nam živo predstavlja Mari-
jino mesto pri odrešenju in vir Marijine veličine.   

Ko se je končal tek njenega življenja je tudi 
ona umrla, ker je morala biti v vsem podobna svo-

jemu  božjemu Sinu – Kristusu. Marija je zmago-

valka nad smrtjo zaradi svoje brezmadežnosti. 
Čisto telo, ki ga je sam Bog ohranil nedotaknje-
nega, ni moglo biti pod zakonitostjo razpadanja v 

grobu.  

Resnica Marijinega praznega groba ni bila po-

kopana z apostoli. To prepričanje je živelo tudi v 
naslednikih apostolskega oznanjevanja. Cerkev 

od njenega začetka veruje, da Marijino telo kot 
tudi Jezusovo telo ni strohnelo, ampak je kmalu 

po smrti poveličano, vzeto v nebesa. Iz prvih sto-
letij krščanstva beremo pri sv. Epifaniju sledečo 
trditev: »Kako bi bilo mogoče, da Marija ne bi s 

svojim telesom bila v posesti nebeškega kraljes-

tva. Ona, ki ni naredila nobenega grešnega deja-

nja, ampak je bila in ostala brezmadežna. Njena 

brezmadežnost je temelj njenega poveličanja in 

Vnebovzetja«. 

Imamo Marijo, ki je Mati Božja, Mati Cerkve,  
Mati vsakega izmed nas in je z telesom in dušo 
vzeta v nebesa. Tam, v naši večnosti, pri svojem 
Sinu Jezusu prosi za nas.  K Njej danes dvigamo 

svoje oči in srce ter jo prosimo: »Pripelji nas do-

mov k Očetu. In Tvojemu Sinu Jezusu.  In k Tebi  

Marija«. 

Tone Hribernik 

 

DEVETDNEVNICA PRED PRAZNIKOM  

MARIJINEGA VNEBOVZETJA 
 

Na praznik Jezusove spremenitve na gori 

Tabor 6. avgusta smo začeli devetdnevno pri-

pravo na največji Marijin praznik, ki je, hvala 
Bogu, pri nas dela prosti dan. To duhovno pri-

pravo opravimo v družinah ali osebno, imeli pa 
jo bomo tudi pri sv. mašah v župniji. Letos pre-
dlagamo molitev desetke rožnega venca s skriv-
nostmi, ki se nanašajo na Marijo.  

 

1. dan: - ki si ga Devica od Svetega Duha spočela 

2. dan: - ki si ga Devica v obiskanju Elizabete nosila 

3. dan: - ki si ga Devica rodila 

4. dan: - ki si ga Devica v templju darovala 

5. dan: - ki si ga Devica v templju našla 

6. dan: - ki je v Kani naredil prvi čudež 

7. dan: - ki je Svetega Duha poslal 

8. dan: - ki je tebe Devica v nebesa vzel 

9. dan: - ki je tebe Devica v nebesih kronal 
 

KRISTUS ŽIVI 
Posinodalna apostolska spodbuda 

 

125. 
 

Če On živi, potem bo lahko vsak trenutek nav-

zoč v tvojem življenju, da ga bo napolnil z lučjo. 
Tako ne bo nikoli več osamljenosti niti zapušče-
nosti. Čeprav bi vsi odšli, bo On ostal tam, kakor 
je obljubil: »In glejte: jaz sem z vami vse dni do 
konca sveta« (Mt 28,20). On napolnjuje vse s 

svojo nevidno navzočnostjo in kamorkoli greš, 
te čaka. Kajti On ni samo prišel, ampak prihaja 
in bo še naprej prihajal vsak dan, da te bo vabil, 
da hodi proti vedno novemu obzorju. 

 

 

MINISTRANTSKE DOGO-

DIVŠČINE 
 

Naj bo tudi tokrat nekaj 

dogodivščin iz knjige Mini-

strantske smešnice. 
 

YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

54. KDO SO ANGELI? 
 

Angeli so čisto duhovna, 

od Boga ustvarjena bitja, 

ki imajo razum in voljo. An-

geli niso telesni, niso umr-

ljivi in navadno niso vidni. 

Stalno živijo v Božji nav-

zočnosti in posredujejo 

ljudem Božjo voljo ter 

Božje varstvo. Angele lah-

ko kličemo na pomoč in jih 

prosimo za priprošnjo pri 

Bogu.  
 

»Svojim angelom bo zate za-
povedal, naj te varujejo na 

vseh tvojih potih. Na rokah te 

bodo nosili, da z nogo ne za-

deneš ob kamen.« (Ps 91,11 

-12). Po angelih se Bog 

obrača k človeku, obenem 
pa so angeli povsem obr-

njeni k svojemu Stvarniku. 

Gorijo od ljubezni do njega in 

mu služijo dan in noč. Nji-
hova hvalnica se nikoli ne 

konča. Od Boga odpadle an-
gele Sveto pismo imenuje 

hudiči ali demoni. – Vsak člo-
vek dobi od Boga angela va-

ruha. Zase in za druge je do-

bro in smiselno moliti k an-

gelu varuhu. Angeli se lahko 

tudi sami od sebe pokažejo v 
kristjanovem življenju, kot 
prinašalci sporočil in varstva. 
 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Ivana Šantalska, redovnica 

T Hipolit in Poncijan, mučenca  

S Maksimilijan Kolbe, mučenec  

Č VNEBOVZETJE DEVICE MARIJE  

P Rok, spokornik 

S Hijacint, redovnik 

N Helena, cesarica  
 
 

SVETA ZNAMENJA  
 

PODOBA, slika ali kip ima v 
zgodnjih kulturah in verstvih 
pomembno sporočilno vre-
dnost. Judovstvo prepove-
duje, da bi si človek izdelal 
izrezljano ali naslikano po-
dobo Boga, da človeka ne 
bi zavajala v malikovanje. 
Živo jim je ostala pred očmi 
zgodba z zlatim teletom. V 
115. psalmu najdemo ostro 
kritiko na račun upodablja-
nja božanstev. Tudi islam je 
brez podob, saj je Bog pre-
velik, da bi ga zaobjeli v iz-
delku človeških rok. Jezus 
Kristus pa je postal človek 
in »podoba nevidnega Bo-
ga« (Kol 1,15). Krščanstvo 
je odslej navdihovalo nešte-
te verske podobe, najprej 
podobe Kristusa in svetni-
kov, zlasti pa Gospodove 
Matere Marije. Spomnimo 
na čudovite ikone in posli-
kave cerkva. Umetniki so se 
lotili simbolne upodobitve 
Boga, npr. Michelangelovo 
stvarjenje sveta v Sikstinski 
kapeli. Podobe se le okno, 
skozi katera v duhu zremo 
veličastvo nevidnega Boga.  


