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MARIJINO VNEBOVZETJE 

 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 1,39-56) 
Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v gore, v mesto na Judovem. Stopila je v 
Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, je 
poskočilo dete v njenem telesu; in Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom in je 
vzkliknila z močnim glasom: »Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad 
tvojega telesa! In od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je 
prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je od veselja poskočilo dete v mojem 
telesu. Blagor ji, ki je verovala; kajti izpolnilo se bo, kar ji je povedal Gospod!« 
Marija pa je rekla: »Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, 
mojem Zveličarju. Kajti ozrl se je na nizkost svoje dekle. Glej, blagrovali me bodo 
odslej vsi rodovi. Kajti velike reči mi je storil On, ki je mogočen in je njegovo ime 
sveto. Od roda do roda traja njegovo usmiljenje tistim, ki mu v strahu služijo. Moč je 
pokazal s svojo roko, razkropil je tiste, ki so napuhnjenih misli. Mogočne je vrgel s 
prestola in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil 
prazne. Sprejel je svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja – kakor je 
govoril našim očetom – do Abrahama in njegovega roda na veke.« Marija pa je ostala 
pri Elizabeti nekako tri mesece, potem se je vrnila na svoj dom. 

15. avgusta obhaja Cerkev najpomembnejši Marijin praznik v liturgičnem letu: 
Marijino Vnebovzetje. »Na koncu svojega zemeljskega življenja, je bila Marija 
z dušo in telesom vzeta v nebesa, torej v slavo večnega življenja, v polno in 
popolno občestvo z Bogom. Papež Pij XII. je 1. novembra 1950 slovesno razglasil 
to dogmo: 'Na ta način je vzvišena Božja Mati, nedoumljivo združena z Jezusom 
Kristusom od vekomaj z eno samo odločitvijo vnaprejšnje izvolitve, 
Brezmadežna ob svojem spočetju, čista Devica v svojem božjem materinstvu, 
velikodušna tovarišica svojega Božjega Odrešenika, ki je prispela do konca z 
zmago na grehom in njegovimi posledicami in kot krono vseh posebnih časti 
dosegla, da je bila obvarovana trohnenja v grobu in premagala smrt, kot njen 
Sin, bila vzeta z dušo in telesom  v slavo Nebes, kjer sije kot Kraljica na desnici 
svojega Sina, večnega nesmrtnega Kralja'. To je torej jedro naše vere v 
Vnebovzetje: mi verjamemo, da je Marija, kakor Kristus njen Sin, že premagala 
smrt in slavi zmago v nebeški slavi s polnostjo svojega bitja 'z dušo in telesom'. 

 Papež Benedikt XVI. 

Od 23. do 27. avgusta bo v naši župniji potekal 

oratorij pod geslom »Originalen.Sem«. Osrednji lik bo 

bl. Carlo Acutis, ki je bil lani razglašen za blaženega. 

Vabljeni vsi osnovnošolski otroci (po dogovoru tudi 

mlajši). Potrebni obrazec lahko izpolnite prvi dan 

oratorija. Priporočen prispevek je 25 € za prvega 

otroka, za drugega pa 20 €.  Prijavite se na telefonsko 

številko s. Anje Walaszek 051368885, pri kateri dobite vse dodatne informacije.  

Lepo vabljeni! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 15. avgust 

MARIJINO VNEBOVZETEJE  
– veliki šmaren 

Tarzicij, mučenec 

  800  †† Anton in Marija Podrgajs 
  930  † Frančiška Vrečer (obl.) 
1100  Tremerje: †† Ludvik Lešek  
                                     ter Angela in Ivan Skale 
1600  Miklavž: Po namenu  
1800    Za žive in †† župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 16. avgust 
Rok, romar, spokornik 

   800  †† Tončka, Jože in Katarina  

                 ter bratje in sestre Rančigaj 

1800   † Leopold Esih (obl.) 

TOREK, 17. avgust 
Evzebij, papež, mučenec 

  800  Za duše v vicah 
1800  Po namenu 

SREDA, 18. avgust 
Helena (Alenka), cesarica 

  800   Po namenu darovalca 
1800  V zahvalo 

ČETRTEK, 19. avgust 
Janez Eudes, duhovnik  

  800  Po namenu  
1800  Za duše v vicah 

PETEK, 20. avgust 
Bernard, opat, c. uč.         

  800   † Marjan Jazbec 
1800  Po namenu 

SOBOTA, 21. avgust 
Pij X., papež 

  800  † Jožica Rahle 
  800  Po namenu 
1800 V dober namen 

NEDELJA, 22. avgust 

21. nedelja med letom   

Devica Marija Kraljica 

  800  †† starši Ivan in Barbara  
                ter Janez in Jože Horvatič 
  930  Za duše v vicah 
1100  Trem.: Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800    †† Leopold in Marjeta Hočevar 
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