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19. nedelja med letom
Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 14,22-33)
Ko se je množica nasitila, je Jezus takoj naročil učencem, da so šli v čoln in se peljali
pred njim na drugo stran; sam naj bi medtem odpústil množice. In ko je množice
odpústil, je šel na goro, da bi na samem molil. Ko se je zvečerilo, je bil tam sam. Čoln
pa se je medtem oddáljil že precej stadijev od brega. Valovi so ga premetavali, kajti
pihal je nasprotni veter. Ob četrti nočni straži je Jezus hodil po jezeru in prišel k
njim. Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli: »Prikazen je.«
Od strahu so zavpili. Jezus pa jim je takoj rekel: »Bodite pogumni! Jaz sem. Ne bojte
se!« Peter mu je odgovóril in rekel: »Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k
tebi.« On mu je dejal: »Pridi!« In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu.
Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se je potapljati in je zavpil:
»Gospod, reši me!« Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu dejal: »Malovernež,
zakaj si podvómil?« In ko sta stopila v čoln, je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v čolnu,
so se mu poklonili do tal in rekli: »Resnično, ti si Božji Sin.«
MARIJINO VNEBOVZETJE – veliki šmaren, 15. avgust
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. Številne cerkve po svetu –
od mogočnih katedral do vaških in 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 v našem verskem
izročilu globoko zakoreninjeno. Katoliška in Pravoslavna Cerkev ta praznik
obhajata na isti dan.
Marijino vnebovzetje je praznik upanja, saj nam sporoča, da je Marija dosegla
polnost življenja v večnosti. To dejanje predstavlja napoved vstajenja mrtvih, ki ga
bomo ob sodnem dnevu deležni vsi ljudje.
Marijino vnebovzetje pomeni poklon ženi, saj je Bog Marijo, ženo in mater, poveličal
v nebesih. Katoliška Cerkev s praznovanjem tega praznika poudarja dostojanstvo in
poklicanost vsake žene.
Praznovanje Marijinega vnebovzetja nas želi spomniti tudi na to, da sta v življenju
pomembni tako materialna kot duhovna sestavina, tako zemeljsko kot večno.
Krščansko versko izročilo uči, da si s prizadevanjem za zemeljski napredek

posameznik pripravlja večno bivanje. Marijino vnebovzetje v vernikih poglablja
upanje, da je z življenjem po Marijinem vzoru želeni cilj bivanja pri Bogu dosegljiv
za vsakega vernika.
Obnovitev izročitve Materi Božji
Odkar je Slovenija samostojna država na praznik Vnebovzetje obnavljamo svojo
izročitev Materi Božji s posebno molitvijo ali preprosto z molitvijo »O Gospa moja«.
Marija je bila naša sopotnica, spremljevalka, naša priprošnjica in tolažnica v
zgodovini. Mariji se želimo zahvaliti za njeno brezmejno skrb in materinsko varstvo.
Naša hvaležnost je istočasno tudi naša velika prošnja in želja, da bi še najprej hodili
pod njenim varstvom po poti žive vere, svetlega upanja in požrtvovalne ljubezni.
Bog povrni vsem, ki ste v juliju poskrbeli za urejenost cerkva. V avgustu so za
župnijsko cerkve na vrsti župljani iz Zagrada, Zvodnega, Pečovnika in Osence.

KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA, 9. avgust
800 †† Terezija in Jože Belaj
19. nedelja med letom
930 † Frančiška Vrečer (obl.)
Terezija B. od Križa, muč., 1800 za žive in †† župljane in dobrotnike
sozavetnica Evrope
1100 Tremerje: † Franc Lemut
PONEDELJEK, 10. avgust
Lovrenc, diakon, mučenec

800 ta duše v vicah
1800 za žive in †† iz družine Šprajc

TOREK, 11. avgust
800 za zdravje v družini
Klara, devica, red. ustanoviteljica 1800 za zdravje
SREDA, 12. avgust
Ivana Šantalska, vdova, red.

800 † Nina Mektav (4. obl.)
1800 po namenu

ČETRTEK, 13. avgust
Poncijan in Hipolit, mučenca

800 †† Slavko (obl.) in iz družine Prešeren
1800 v zahvalo in Božji blagoslov

PETEK, 14. avgust
Maksimilijan Kolbe, duh., muč.

800 † Amalija Toplišek (obl.)
1800 za duše v vicah

SOBOTA, 15. avgust
MARIJINO
VNEBOVZETJE
- veliki šmaren
Tarzicij, mučenec

800 †† Marija in Anton Podrgajs
930 † Stanko Bernard (pogrebna)
1800 za žive in †† iz družine Šprajc
1100 Tremerje: za duše v vicah
1600 Miklavž: za žive in †† župljane in dobrot.

NEDELJA, 16. avgust

800 † Frančiška Verdev
930 v zahvalo in na čast Sv. Duhu
1800 † Leopold Esih (obl.)
1100 Trem.: za žive in †† župljane in dobrotnike

20. nedelja med letom
Rok, romar, spokornik
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