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Judje pa so godrnjali nad njim, ker je rekel: »Jaz sem kruh, ki sem prišel iz nebes«, in 
so govorili: »Ali ni to Jezus, Jožefov sin, čigar očeta in mater mi poznamo? Kako sedaj 
ta govori: ‚Iz nebes sem prišel‘?« Jezus jim je odgovoril: »Ne godrnjajte med 
seboj! Nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne Oče, ki me je poslal; – in jaz ga 
bom poslednji dan obudil. Pisano je v prerokih:  ‚In vsi se bodo dali Bogu poučiti.‘ 
Vsak, kdor od Očeta sliši in se dá poučiti, pride k meni. Ne, kakor da bi bil kdo Očeta 
videl; le tisti je videl Očeta, ki je od Boga. Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje 
vame, ima večno življenje.  Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so v puščavi jedli mano 
in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega jé, ne umrje.  Jaz sem živi 
kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga 
bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.« 

Janezov evangelij 6,41-51 

Marijino vnebovzetje, 15. avgust  
Praznik Marijinega vnebovzetja je postal po razglasitvi Pija XII. praznik upanja in 
zmage življenja. Še posebej danes, ko je človek zazrt samo v ta sedanji trenutek, ko 
vidi življenje samo od rojstva do smrti, nam vstali Gospod in Marija, vzeta v 
nebesa, dajeta drugačen pogled na življenje, ki se ne konča na pokopališču. Marija 
ni mrtva, je samo »v Kristusu zaspala« in vstopila v večno bivanje, kjer je Kraljica 
polna milosti in nadaljuje svoje materinsko poslanstvo do vsakega izmed nas. 
Na svetu je mnogo slabega, to vsak dan doživljamo. To je znamenje greha, ki 
zaznamuje naše korake. Marija je sodelovala s Sinom v boju s tem grehom in je 
deležna tega, kar čaka vsakega izmed nas, zmagoslavja nad grehom in smrtjo. 
Zato se obračamo k Mariji, da bi nam kljub težkemu položaju, v katerem smo, 
pomagala premagovati sile teme z močjo vere, ki je njena tesna povezanost z 
Jezusom. Marija je jutranja zarja na poti našega zemeljskega romanja, saj v njej, ki 
je v nebesa vzeta, že okušamo milostno moč zakramentov, kot sta krst in 
zakrament sprave, v katerih je tema premagana in je zmagalo življenje. 
Sveti Pavel nam to lepo predstavi v Pismu Korinčanom: »Hvala pa Bogu, ki nam 
daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu« (1 Kor 15,57). V vstalem Kristusu 
gledamo smrt že premagano. 
V tem Božjem načrtu odrešenja ostaja Marija »Mati ljubezni«, ki nas vabi k 
izpolnjevanju Božje volje, k služenju v duhu blagrov in molitve v duhu Magnifikata. 
Marijino vnebovzetje je zrenje cilja, ki ga je Marija že dosegla, za nas pa vabilo, da 
se po najboljših močeh trudimo, da bi živeli kakor ona. Bogu in njegovim načrtom 
je bila zvesta do konca. To pa je tudi naša pot, če želimo stopiti pred Božji prestol 
in dobiti poln delež Božjega življenja.          msgr. Alojzij Cvikl DJ mariborski nadškof 

Pri vseh mašah bomo obnovili izročitev naši nebeški Materi Mariji.  
Osrednja slovesnost za celjsko škofijo bo v Petrovčah, ko bo že na 
predvečer, 14. avgusta, ob 19.30 romarska sv. maša in nato po vasi procesija z 
lučkami s kipom petrovške Matere Božje. Na praznik bodo sv. maše ob 6.30, 8., 
10., 12. in ob 19. uri za mlade. Ob 10. uri bo slovesna škofova sv. maša. Večerna 
sv. maša ob 19. uri bo za mlade, po njej koncert na romarskem prostoru. 

Čas  počitnic je tudi čas premestitev in od nas odhaja s. Teresa Cachot, fmm. 
Prejela je novo poslanstvo v skupnosti v Odžaku, BiH. Hvaležni smo za njeno 
navzočnost in delo med nami. Od nje se bomo poslovili prihodnjo nedeljo, 16. 
avgusta. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 9. avgust 

19. nedelja med letom  

Terezija B. od Križa, muč, 
sozavetnica Evrope 

     800  †† Alojz in Marija Feuš 
                ter Anton in Marija Golobič 
   930  †† starši Ivanka in Franc Zapušek 
1800   † Janez Obrez (8. dan) 
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 10. avgust 
Lovrenc, diakon, muč. 

     800  † Anica Kragolnik (8. dan) 
1800   † Marija Punfartnik 

TOREK, 11. avgust 
Klara, ustanoviteljica klaris 

     800  v zahvalo za življenje s. Mare 
1800   † Mihael Tržan (30. dan) 

SREDA, 12. avgust 
Ivana Šantalska, vdova, red. 

     800  †† Terezija Bornšek in Marija Ramšak 
1800   †† Frančiška in Franc Rožič (obl.) 

ČETRTEK, 13. avgust 
Poncijan in Hipolit, muč. 

     800  za blagoslov in zdravje 
1800   za nerojene otroke 

PETEK, 14. avgust 
Maksimilijan Kolbe, mučenec 

     800  † Janko Babič 
1800   † duhovnik Ludvik Počivavšek v zahvalo 

SOBOTA, 15. avgust 

MARIJINO VNEBOVZETJE 

- veliki šmaren; d. p. d. 

     800  †† Marija in Anton Podrgajs 
   930  †† starši Jože in Milan Bobnič,  
                Milena Kosovič in sorodniki 
1800   † Franjo Valek (obl.) 
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike 
1600   Miklavž: po namenu 

NEDELJA, 16. avgust 

20. nedelja med letom  

Rok, romar, spokornik 

     800  †† starši Horvatič in brat Janez 
   930  † Marija Čečko 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje: †† Ludvik Lešek,  
                                   Angela in Ivan Skale 
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