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19. NEDELJA MED LETOM, 7.8. 
7.00: živi in + farani
9.00: + Žarko MARUŠIČ, obl.
10:30: + Jožefa LOKOŠEK, 1.obl. Blaž, za zdavje  in
                     srečo v družini

PONED., 8.8., sv. Dominik, duh., ust. dominikancev
7.30: + Vera TOPLIŠEK, 1. obl.
         prošnja Mariji Pomnagaj za zdravje

TOREK, 9.8., sv. Terezija Benedikta od Križa, red.
19.00: + Fanika OJSTERŠEK, 1. obl.
             + Danica KRAMPUŠEK, 8. dan
              + Ivan KLEZIN, starši, brat Jože in Rozalija KAJBA

SREDA, 10.8., sv. Lovrenc, diakon, muč.
7.30: + Rafko OJSTERŠEK
         + starši Peter, Pavel, Anica, Terezija

ČETRTEK, 11.8., sv. Klara Asiška, dev., red. ustanoviteljica
19.00: + Karol KRAŠOVEC, 30. dan
           + Rosa Annamkutt, Desanka STRES in sor.
PETEK, 12.8., sv. Ivana Šantalska, vdova, red.
7.30: + Silvo, 10. obl., in HRASTNIKOVI, Majda HRASTNIK
19.00: +  Darko ČREŠNOVAR, Jože in Elizabeta PUŠNIK
             + Angela ŠKORJA, 8.dan

SOBOTA, 13.8., sv. Poncijan, papež, in Hipolit, duh., muč.
19.00: + Miroslav ŠRAJ, 1. obl
           + Jože PUŠNIK

20. NEDELJA MED LETOM, 14.8. 
7.00: živi in + farani
9.00: + starši KLEZIN in BEZGOVŠEK
          + iz družin JUH, TROBIŠ in KLENOVŠEK
10.30: + Anton KOLŠEK

PONED., 15.8., sv. MARIJINO VNEBOVZETJE       
7.00: živi in + farani
9.00: + Magdalena PUŠNIK, zadušnica
10.30: Marija Gradec: + Milan ZEME

TOREK, 16.8., sv. Rok, spokornik
19.00: + Olga, Martin TERŠEK, obl.
           + Božo OPREČNIK, 8. dan

SREDA, 17.8., sv. Evzebij, papež, mučenec
7.30: +družini KRAJNC in ŠPEGEL, obl.
         + Marko BELEJ

ČETRTEK, 18.8., sv. Helena, cesarica
19.00: + Danica KRAMPUŠEK, 30. dan
           + Helena in Ivan BELEJ ter Mihael SEVŠEK

PETEK, 19.8., sv. Sikst III., papež
7.30: + Veronika ZORKO
19.00: + v zahvalo za srečno operacijo in priprošnjo za 
                zdravje
           + Dragica ŠUSTER

SOBOTA, 20.8., sv. Bernard, opat, cerkv. uč.
19.00: + Dolfi KLINAR, obl..,starši in Fani
            PREVOLČIČ
           + Jakob JUTERŠEK, 30. dan

21. NEDELJA MED LETOM, 21.8.
7.00: živi in + farani
9.00: + Aantonija KRAŠOVEC, sorodstvo iz 
družin OJSTERŠEK
10.30: + Jernej ZALOŽNIK
           + Irena, 2. obl., Franc MAČEK

Izročitev slovenskega naroda Mariji
Po osamosvojitvi Slovenije so se slovenski škofje 
odločili, da bodo slovenski narod posvetili Mariji, 
kar se je zgodilo 15. avgusta 1992. Letos je 30 oble-
tnica posvetitve. Izročitev obnavljamo vsako leto na 
praznik Marijinega vnebovzetja z molitvijo, ki je ob-
javljena tudi  na naslovnici župnijskega lista.

Sveta Devica Marija!
Ti si Jezusova Mati: ti si ga pod srcem nosila,

ga rodila in si z njim pod križem trpela.

Ti si tudi naša Mati: tvoja materinska roka
nas je varovala skozi vso zgodovino.

Tebi izročamo sami sebe, da bi
v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.

Tebi izročamo naše družine, da bi
bile odprte za življenje in bi mladim odkrivale 

duhovne vrednote.

Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem, da bi
v zvestobi evangeliju gradila edinost.

Tebi izročamo slovensko domovino, da bi
napredovala v luči vere in krščanskega izročila.

Tebi izročamo naše rojake po svetu, da bi
ostali zvesti Bogu in svoji domovini.

Tebi, naša Mati, se danes vsi skupaj posvetimo.

Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči
Svojemu Sinu Jezusu, našemu Odrešeniku,

ki živi in kraljuje vekomaj.
Amen.



BOŽJA BESEDA POŽIVLJA

Ali lahko ranjeni človek ponovno vstane in nadaljuje 
pot? Ali zmore obupani zagledati luč upanja in ji ver-
jeti? Kakor more v asfaltu pognati trava in ne vemo, 
kako je to mogoče, more priti življenje, kjer je smrt, in 
ljubezen, kjer je sovraštvo. 
Misli imajo neverjetno moč, vendar se moramo ve-
dno odločati, katerim mislim bomo sledili, katere pa 
bomo odgnali. Da je odločitev lažja, je dobro slediti 
vsebinam Božje besede. Jezus nas vabi, da vstopimo 
v odnos z njim prek molitve in duhovno branje nam 
je lahko pri tem v dodatno pomoč. Ob branju Božje 
besede razmišljamo o globljih stvareh in hkrati lažje 
vstopamo v pogovor z Bogom. Ko beremo o skrivno-
stih naše vere in o Jezusovem življenju, se tudi lažje 
približamo Jezusu v molitvi.

»Z večno ljubeznijo te ljubim; zato sem ti tako dolgo 
ohranil svojo naklonjenost.«(Jer 31, 1-7)
»Ko se Gospod obrne k molitvi siromakov, njih pro-
šnje ne bo zavrgel.« (Ps 102,16)
»Vse zmorem v Njem, ki mi daje moč.« (Fil 4,13)
»Zaupaj v Gospoda z vsem svojim srcem, na svojo 
razumnost pa se ne zanašaj. Na vseh svojih poteh ga 
spoznavaj in on bo uravnaval tvoje steze.« (Prg 2,5-6)

Kakšno moč imajo prej zapisane besede v našem ži-
vljenju! Če jih beremo in molimo vsak dan, je naša pot 
skozi življenje lažja.

V življenju dajemo prednost različnim dejavnostim. 
Verjamem, da imate mnogi dobre izkušnje, kako po-
mirjujoče je začeti dan z branjem Božje besede, ker 
nam pomaga, da se lažje odločimo, se lažje prečistimo 
slabega, nas opogumlja in hrabri. Hkrati pa nam Božja 
beseda postavlja meje, do katerih lahko gremo. Tako 
pripravljeni bomo dan zagotovo lepše začeli. 
Z branjem Božje besede molimo, prosimo in se zahva-
ljujemo. Zahvaljevanje je molitev, v kateri Bogu izra-

žamo hvaležnost za to, kar dela in kar bo še naredil za 
nas. Če se bomo osredotočili na to, za kaj vse smo lahko 
hvaležni, bomo bolj veseli. Koliko je tega v življenju, za 
kar smo lahko hvaležni. 
Farani smo povabljeni, da beremo Božjo besedo doma, 
sami ali v krogu družine, lahko pa sodelujemo kot bral-
ci svetopisemskih beril tudi pri sveti maši, kar zahteva 
posebno pozornost in skrb. 

Bog človeška srca prijateljsko nagovarja.
Zgodba in molitev iz knjige Drobne zgodbe za dušo v 
razmislek:
Stari modrec je pripovedoval o sebi: »Ko sem bil mlad, 
sem bil revolucionar. Boga sem prosil: »Gospod, daj 
mi moč, da bom spremenil svet.« Ko sem prišel v sre-
dnja leta in spoznal, da je pol mojega življenja minilo, 
ne da bi spremenil eno samo dušo, sem začel moliti: 
»Gospod, daj mi milost, da bom spremenil tiste, ki pri-
hajajo v stik z menoj – družino in prijatelje, in zadovo-
ljen bom.« Zdaj, ko sem star in so moji dnevi šteti, sem 
prišel do spoznanja, kako sem bil neumen. Moja edina 
molitev sedaj se glasi: »Gospod, daj mi milost, da spre-
menim samega sebe!« Če bi tako molil že od samega 
začetka, bi najbrž ne zapravil svojega življenja.

Gospod, zbudi svojo Cerkev
in začni pri meni. 

Gospod, daj, da povsod na zemlji zavlada mir
in začni pri meni.

Gospod, prinesi svojo ljubezen in resnico vsem ljudem
in začni pri meni.

Dajmo v vsakodnevnem življenju prostor Božji bese-
di, naj postane prioriteta in avtoriteta. Prioriteta pome-
ni, da ji namenim svoj čas v dnevu, in avtoriteta, kar 
pomeni, da ji verjamem. Ko se bomo zazrli v Božjo 
besedo, bomo vedeli, kaj delamo narobe in kaj prav. 
Težko si kristjan, če se nisi pripravljen spreobračati 
vsak dan. Če ne vidim lastnega greha, ne morem vide-
ti stiske ljudi in moja vera ne more biti goreča.
                                                                              (TT)

Svetišča posvečena Mariji Snežni

Največja cerkev Marije Snežne, ki je tudi največja 
Marijina cerkev na svetu, je bazilika Marije Velike v 
Rimu. Njeno ime Marija Snežna je nastalo na podlagi 
legende. Pod papežem Liberijem, ki je Cerkev vodil 
od leta 352 do leta 366, je rimski patricij Janez, s pri-
voljenjem svoje žene, sklenil, da Gospodovo mater 
Marijo napravi za dedinjo svojega velikega premože-
nja, ker sama nista imela otrok. Molila sta, kako naj bi 
ta sklep uresničila. V noči med 4. in 5. avgustom, ko 
je v Rimu navadno največja vročina, se je zakoncema 
v sanjah prikazala Marija in velela pozidati cerkev na 
kraju, kjer bo naslednje jutro ležal sneg. Enake sanje 
je imel tudi papež Liberij, ki je zgodaj zjutraj šel v 
spremstvu duhovščine in ljudstva na grič Eskvilin, 
pokrit s snegom, in tam označil prostor za zidanje 
Marijine cerkve. Bleščeče beli sneg sredi poletja je v 
legendi simbol Marijine brezmadežne čistosti. 

Nam najbližja cerkev Marije Snežne je romarska 
cerkev na Svetini. Tudi kapela na Kredarici, najvišje 
svetišče na tleh države Slovenije, je posvečena Mariji 
Snežni. V našem gorskem svetu so Mariji Snežni po-
svečene še kapele na Veliki planini, na Krvavcu in 
v Martuljku. Marija Snežna ima pri nas nekatere 
župnijske cerkve: Marija Snežna v Slovenskih go-
ricah, Solčava ter Trnovo nad Gorico pa še nekaj 
podružnih cerkva.

                                          (RM)


