
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

MARIJINO VNEBOVZETJE! 

Praznik Marije Device so v jeruzalemski Cerkvi začeli obhajati že kmalu 

po koncilu v Efezu leta 431 po Kr. in ga povezovali z Marijinim odhodom 

s tega sveta. Čeprav Marijino vnebovzetje sodi med najstarejše Marijine 

praznike (prve omembe segajo še v obdobje pred 4. st. po Kr.), je papež Pij 

XII. (1939–1958) versko resnico o Marijinem vnebovzetju slovesno 

razglasil šele leta 1950 z apostolsko konstitucijo Munificentissimus Deus. 

Številne cerkve po svetu – od mogočnih katedral do vaških in božjepotnih 

cerkvic – izpričujejo stoletno vero v Marijino vnebovzetje. Pisna vira, ki 

poročata o Marijinem vnebovzetju ali zaspanju (lat. dormitio), sta t. i. 

apokrifna evangelija Zaspanje svete Božje Matere in Prehod blažene 

Device Marije. K tema spadajo še številni spisi in druga dela pomembnih 

teologov iz prvih stoletij krščanstva, npr. sv. Janeza Damaščana, sv. Efrema 

Sirskega, sv. Epifanija in Timoteja Jeruzalemskega. 

V Sloveniji je Mariji posvečenih veliko župnijskih, podružničnih, zlasti pa 

božjepotnih cerkva in kapelic, zato je Marijino vnebovzetje v našem 

verskem izročilu globoko zakoreninjeno. Katoliška in Pravoslavna Cerkev 

ta praznik obhajata na isti dan. 

V preteklosti so ljudje na ta dan veliko romali. Romanja imajo globlji 

verski pomen zato, ker verujoče spominjajo, da je naše celotno zemeljsko 

življenje pravzaprav romanje, katerega cilj je večno življenje v nebesih. 

 

VIR: Cantalamessa 
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AVGUST:  Župnijsko žegnanje; zadnji mesec počitnic in dopustov 

 

Za našo župnijo je to največji praznik, god župnijske zavetnice Marije 

vnebovzete. Danes na ta praznik – veliki šmaren, ki ga kot 

enega največjih krščanskih praznikov praznujejo tako 

katoliški kot pravoslavni kristjani. Od leta 1992 pa je v 

Sloveniji tudi dela prost dan.  

          Marijino vnebovzetje je praznik upanja, saj sporoča, 

da je Marija dosegla polnost življenja v večnosti. Marijino 

vnebovzetje pomeni poklon ženi. Cerkev s praznovanjem tega praznika 

poudarja dostojanstvo in poklicanost vsake žene. Praznovanje tega praznika 

nas želi spomniti na to, da sta v življenju pomembni tako materialna kot 

duhovna sestavina, tako zemeljsko kot večno. 

 Številne cerkve po svetu – od mogočnih katedral do vaških 

božjepotnih cerkvic, izpričujejo stoletno vero v Marijino vnebovzetje. V 

SLOveniji je Mariji posvečenih veliko župnijskih, 

podružničnih, zlasti pa božjepotnih cerkva in kapelic, 

zato je Marijino vnebovzetje med nami globoko 

zakoreninjeno. V preteklosti so ljudje na ta dan veliko 

romali. Romanje ima simbolni pomen in nas spominja 

na to, da je naše zemeljsko življenje eno samo romanje 

h končnemu cilju.  

 Lepo povabljeni, da tudi letos poromate v domačo župnijsko cerkev 

in se pridružite procesiji na začetku maše in blagoslovu novih klopi na 

koru.  

 V procesiji lepo prosim za primerno vedenje, 

tako kot Vi že znate, (brez klepetanja) v naslednjem 

vrstnem redu: Takoj za križem in bandero gredo 

možje in fantje. Za njimi pevci, nato ministranti, 

»nebo« – pod njim duhovnik z Najsvetejšim, za 

nebom pa spoštovane dame in gospe. Če vam je le 

mogoče, pojdite vsi v procesijo. 

Pesnik je takole zapisal za današnji dan: VZETA V NEBO, A Z NAMI 

ŽIVI, DA ČLOVEK UTRUJEN POTI NE ZGREŠI. PO STEZI MED 

POLJI K TEBI HITIM, ŠOPEK MOLITEV V ROKAH DRŽIM.  (L. 

Kozar ml.) 

 



Zahvala- KLOPI NA KORU IN BLAGOSLOV : Dovolite, da se še enkrat 

iskreno zahvalim ključarju, g. Mihu za vso 

organizacijo, prevožene kilometre, telefonske 

klice,… da so nove klopi na koru končane. Hvala 

tudi vsem dobrotnikom hrane (malic) za delavce. 

To je zasluga tudi Delovne skupine – »Fizičarjev«, 

ki so stare klopi odstranili in nove namestili. 

Posebej bi se rad zahvalil mojstru mizarju, gospodu Francu Cepu in sinu 

Petru iz Sestrž, da sta prevzela to delo, se zelo potrudila in klopi izdelala. 

Bog jima povrni! Vsega tega pa ne bi bilo, brez Vas, spoštovani dobri 

župljani, ki ste to delo finančno podprli. Tudi Vam, iskrena hvala in Bog 

plačaj!  

           Uradnega računa še nimam, je pa bilo ustno rečeno, da je to delo 

(delo in les), vredno 13.500,00 €. Hvala Bogu, da smo imeli denarja nekaj 

prihranjenega, nekaj se je nabralo od pogrebov, nekaj pa ob prvih nedeljah. 

Hvala Bogu in Vam – vsakemu posebej, za vse dosedanje darove. Denarja 

imamo ravno toliko, kolikor ga je potrebno.  In ko ta račun plačamo, smo 

na »nuli«.  Potem pa nimamo nič več. A upam na Vaše razumevanje, da bo 

vsaj za sproti.  

            Lepa hvala tudi g. Srečku Frangežu, za prevoze, g. Zvonku Cezarju 

za žaganje, vsem trem mesarjem za izdatne malice in Matjažu Kurešu za 

kosila, hvala g. Jerneju Muzku za sušenje lesa, g. Francu Kamenšku za 

posojo »tekoče lestve« … Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej.  

 

Odposlane svete maše:   28x za + Matildo Pernat;  27x za + Alojzijo  

Capl;   1x za + Lizo, Terezijo, Marijo in Nežo Doberšek;  1x v zahvalo;  1x 

za vse + Pernatove;  1x za nove duhovne in redovne poklice. 

 

Zanimiva misel: BOLJ KOT KDAJKOLI: Kadar so ogrožene najvišje 

življenjske vrednote, potrebujemo žene, bolj kot kdajkoli. Ne le v družini. 

Potrebujemo poročene in neporočene. Pa ne le za reklamo zobne paste, ali 

bolj belo perilo. Žena ima neizmerno večje in pomembnejše 

poslanstvo. Njena resnična rodovitnost - telesna in duhovna, 

naj znova postane vrednota.  V moškem svetu, kjer se vse vrti 

okrog moči in konkurence, je žena nepogrešljiva. Zaradi 

njenega smisla za majhne in preproste stvari, ko zna tako 

nežno ravnati z vsem, zaradi sposobnosti, da se vživi v položaj 

drugega in svoje materinskosti, naredi žena iz skupnega življenja praznik. 

V današnjem svetu ima vsaka žena nenadomestljivo nalogo, dokler je ne 



Dežurni ministrant:  
 

HASLINGER JAN  

povozi kolesje sodobnega vpliva in javnega mnenja. Kako tesna 

povezanost med ženami in Božjo Materjo.   

 

Za dobro voljo: Kaj je sosed, kaj smo tako mrki?  

Kako ne bi bil? Pet hčera imam in nobenega zeta. Kaj naj vam rečem? Jaz 

imam eno hčer in pet zetov.  

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
    14. avg. 22  

20. navad.  ned. 
 
 

7.30      za žive in rajne župljane   
10.00    za +  Gregorja Vaupotiča  
                         in krst med  mašo:  Gerlec 

PONEDELJEK 
     15. avg.  

MARIJINO 
VNEBOVZETJE 

7.30    za žive in rajne župljane 
10.00   za + Janka Skorja obl., Jakoba, Frančiška,  
                       Manfreda in Andrijo   

    TOREK 
     16. avg. 

Rok, romar  7.30     za +  Ivana Javornika 

    SREDA 
      17. avg.  

Evzebij, papež 
 7.30     za +  Rozo Strmšek obl., Simona in 2x starše 
 

   ČETRTEK 
      18. avg. 

Helena, Alenka 

19.00    za +  Antona Kmetca in Ano, Magdaleno  
                        Gradišnik in sorodnike 
                        (Molitvena ura za duh. in red. poklice) 
20.00    Priprava na krst :  Sagadin Nejc-Nina 

       PETEK 
       19. avg. 

Janez Eudes 
19.00    za +  Anico in Franca Goričana, Zlatka, vse  
                        Goričanove, Goljatove in Metličarjeve 

     SOBOTA 
       20. avg.   

Bernard, opat 
7.30      za  + Jožefa Baklana obl. in Marico 
9.00  -  ???   Strokpvno izobraževanje za člane ŽK v  
                       Slovenskih goricah          

   NEDELJA 
  21. avg.  2022  
 

21. navad. ned. 
 
 

7.30      za  žive in rajne župljane    
10.00    za  +  Stanka  Hergana 
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