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20. nedelja med letom 

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.  

Marija je bila prva, ki je vzela v naročje Božjega Sina, 
Jezusa, ki je postal otrok. Zdaj je prva, ki je poleg Njega v 
nebeški slavi. Kar praznujemo danes, je velika skrivnost, 
predvsem skrivnost upanja in veselja za vse. V Mariji 
vidimo cilj, proti kateremu hodijo vsi, ki znajo lastno 
življenje združiti z Jezusovim. Ki znajo hoditi za Njim, kot 
je to storila Marija. Ta praznik nam torej govori o naši 
prihodnosti. Pravi nam, da bomo nekoč tudi mi poleg 
Jezusa v Božjem veselju. Hkrati nas vabi, naj bomo 
pogumni, naj verjamemo, da lahko moč Kristusovega 
vstajenja deluje tudi v nas in nas spreminja v može in 
žene, ki se vsak dan trudijo živeti kot vstali ter v temino 
zla, ki je na svetu, prinašajo luč dobrega.. 

                                   Benedikt XVI. 

Bazilika Matere božje v Petrovčah, vabi na romarski shod na praznik 
Marijinega vnebovzetja. V nedeljo, 14. avgusta, na predvečer praznika, ob 19. 30 
bodo večernice z mašo, po maši procesija z Marijinim kipom in lučkami po vasi.   
V ponedeljek, 15. avgusta, bodo maše: ob 6.30 in 8.00, ob 10.00 (mašuje in pridiga 
celjski škof dr. Maksimiljan Matjaž), ob 12.00 maša za ostarele in bolne, ob 19.00 
maša za mlade (mašuje Martin Golob), med mašo igra glasbena skupina Veselje.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 14. avgust 

20. nedelja med letom 

Maksimilijan Kolbe, 
duhovnik, mučenec 

   800  † Janko Babič 
  930   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800   † Neža Šuster (gr. 14) 
1100   Tremerje: †† Ludvik Lešek  
                                    ter Angela in Ivan Skale 

PONEDELJEK, 15. avgust 

MARIJINO VNEBOVZETJE 
– veliki šmaren; d. p. d. 

Tarzicij, mučenec 

   800  †† Marija in Anton Podrgajs 
  930   † Marjan  
1800   † Neža Šuster (gr. 15) 
1100   Tremerje: †† Stane in Franc Jakopič 
1600   Miklavž:  Za žive in †† župljane in dobrotnike 

TOREK, 16. avgust 
Rok, romar, spokornik 

   800  †† sorodniki 
   800  †  Neža Šuster (gr. 16) 
1800  †† straši 

SREDA, 17. avgust 
Evzebij, papež, mučenec 

   800  †† Zinka in Milan Šubaraš 
   800  †  Neža Šuster (gr. 17) 
1800   † Leopold Esih (obl.) 

ČETRTEK, 18. avgust 
Helena (Alenka), cesarica  

   800  †  Neža Šuster (gr. 18) 
   800  Po namenu 
1800  Za zdravje 

PETEK, 19. avgust 
Janez Eudes, duhovnik 

   800  †  Neža Šuster (gr. 19) 
1800  †† Franci in iz družine Ocvirk 

SOBOTA, 20. avgust 
Bernard, opat,  

cerkveni učitelj 

   800  † Marjan Jazbec 
   800  †  Neža Šuster (gr. 20) 
1800   † brat 

NEDELJA, 21. avgust 

21. nedelja med letom 

Pij X., papež 

   800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930   † Jože Plavčak 
1800   † Neža Šuster (gr. 21) 
1100   Tremerje: † Franc Goter 
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