
OZNANILA ... 

15. 8.: MARIJINO VNEBOVZETJE ALI VELIKI ŠMAREN – 

sveti maši ob 8.30 in 19. uri. Praznik lepo počastimo s sveto mašo v župnijski 

ali romarski cerkvi. Posvetitev našega naroda materi Božji. 

16. 8.: CELODNEVNO ČAŠČENJE – svete maše ob 7., 10. in 17. 

uri. Lepo vabljeni k čaščenju in svetim mašam. 

20. 8.–23. 8.: duhovne vaje in morje za mlade v Izoli. Prispevek 

(prevoz, bivanje in hrana) je 75 €. Zadnji dan prijave je 15. avgust. Vabljeni! 

26. 8. ob 15. uri: dekanijsko srečanje bolnih in starejših na Polenšaku. 

27. 8. od 10. do 17. ure: kopanje za ministrante. Prijavite se do 26. avg.  

31. 8. ob 17. uri: priprava za krst. 

1. 9.: romanje na Svete Gore, Bizeljsko in Škocjan. Prispevek za 

prevoz je 11 €. Na Bizeljskem bi prispevali tudi za toplo malico, ki je bomo 

deležni. Ostalo hrano vzamemo s seboj. Odhod avtobusa bo ob 6.30. 

8. 9.: mali šmaren – rojstvo Device Marije. Maši ob 7. in 19. uri. 

8. 9. (ves dan) in 9. 9. (dopoldan): VPIS K VEROUKU za 1. razred. 

Z VEROUKOM ZAČNEMO v ponedeljek, 17. septembra, s SREČANJI 

ZA STARŠE in VEROUČENCE, in sicer ob 15.30 s 1. razredom in nato 

vsake pol ure z naslednjim. Srečanja zaključimo ob 19.30 z 9. razredom. 

Srečanja so obvezna za starše in veroučence. Na srečanju dobite tudi zvezke 

in knjige; naročite se na Mavrico oziroma Ognjišče. Prispevek za verouk 

(ogrevanje učilnice, pripomočki ...) je 20 € po družini ne glede na število 

otrok. (Priporočilo škofov je 30 €, a naj zaradi stisk mnogih ostane 20 €.) 

 8. 9.: molitveni dan za duhovne poklice na Ptujski Gori ob 8.30. 

14. 9. ob 19.30: seja ŽPS. 

15. 9.: festival Stična mladih – mladi, lepo vabljeni. Prijavite se do 

nedelje, 9. septembra. 

 23. 9.: Slomškova nedelja pred stolnico v Mariboru. Ob 14.30 

molitvena ura in ob 16. uri somaševanje škofov in duhovnikov. 

 

 

Za počitniški smeh … 

»Janezek, si bil danes priden pri maši?« vpraša mama sinka, ko pride domov z 

babico. Janezek prikima in reče: »Zelo sem bil priden. Poslušal sem župnika, 

in ko mi je kasneje mežnar ponudil denar v košarici, sem rekel: 'Ne, hvala, ne 

bom vzel.'« (Iz zadnje številke Družine) 
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DUHOVNA MISEL … 

 

BESEDA BLAŽENEGA ANTONA MARTINA 

SLOMŠKA o Mariji 

 

Slomšek je rad pridigal o Mariji. Njegovi marijanski 

govori razodevajo milino, globoko pobožnost in 

čistost duhovniškega srca. Ob misli na Marijo se je 

pogosto spominjal svoje prezgodaj umrle matere. V 

veri je zaupal, da ga povsod spremlja Marija, 

nebeška Mati. Zato je nadvse koristno prebirati 

Slomškove najlepše misli o njej, zbrane v knjigah 

Mati čiste ljubezni in Marijo ljubijo vsa srca 

(Maribor 2011). Iz zadnje so vzete tudi naslednje. 

»Kdo je ta, ki se razgleduje kakor zora, lepa kakor 

luna, čista kakor sonce?« (Vp 6,10) sprašuje Božji 

Duh v Visoki pesmi. Katoliška Cerkev odgovarja: 

Marija je v sijaju svojih kreposti tista zarja, ker 

kot jutranja zarja naredi konec noči in se z njo 

pričenja dan; tako se je z Marijo in s posnemanjem 

njenih čudovitih kreposti začelo novo življenje v tem svetu. In kot je ljubko, 

ko se svet zalesketa v rožnatem sijaju jutranje zarje, prav tako lepe in ljubke so 

tiste duše, ki posnemajo Marijine kreposti. Posnemanje Marije je najboljše 

čaščenje Matere Božje, kot je sam Jezus nakazal ženi v evangeliju: »Blagor 

tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo.« (Lk 11,28) Zato sv. 

Hieronim opominja: »Preljubi, častite Marijo, ki jo ljubite, toda le tedaj jo 

boste resnično ljubili, če boste njo, ki jo ljubite, posnemali.« Le tisti so 

resnični Marijini otroci, ki se trudijo živeti tako, kot je živela ona, in hodijo v 

svetli luči njenih kreposti. »Marijino življenje je zadosten vzorec za vse,« 

pravi sv. Ambrož, »imejte pred očmi podobo Marijinega devištva.« (12) 

»Spremljajmo Marijo z Jezusom in Jožefom v Nazaret. Motrimo njeno tiho, 

skrito življenje, povsem predano Bogu in popolnoma srečno. V majhni hiši iz 

surovih opečnih zidakov bivajo svete osebe. Največja revščina, in vendar 
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največja sreča. Marija je izbrala najboljši del. Kako se imenuje ta del? Imenuje 

se: Boga posedovati, ga prav spoznati in mu zvesto služiti. Za to so 

potrebne tri stvari: odmaknjenost od nepotrebnega vrveža sveta, molitev – 

dihanje duše – in delavnost, da bi v potu svojega obraza jedli kruh. Te tri 

reči je Marija predstavila v najlepši luči. Te tri reči so iz nje naredile 

najsrečnejšo gospodinjo, Mater Božjo. Marija, povedi nas danes v svojo tiho 

sobo v Nazaretu. Uči nas moliti in delati, nauči nas, da bomo vedno zadovoljni 

s svojim stanom!« (20) 

»Kjer je mogoče, daruj Bogu sveto mašo v čast Marije. Če ne moreš v 

cerkvi, potem doma moli z dobrim namenom. Vsakdanja molitev, če še tako 

majhna. Kakšno napako, posebno greh, je treba odložiti. Vsako jutro naredi 

sklep, vsak večer si izprašaj vest in obžaluj. Vse svoje delo, trpljenje in 

veselje daruj Mariji. Tako bomo Marijini ljubi otroci. Tako Marijo ljubijo vsa 

srca!« (41) 

 

          KRISTJAN PRAZNUJE ter obhaja praznike in svete čase … 

 

I VELIKI ŠMAREN – praznik Marijinega vnebovzetja v luči nove 

evangelizacije (msgr. dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof) 

Evangelizacija se v toliki meri približa svojemu namenu, kolikor ji uspe 

ustvarjati to, kar beremo v Apostolskih delih, da so se učenci v pričakovanju 

Svetega Duha po Jezusovem vnebohodu zbirali v molitvi skupaj z Jezusovo 

materjo Marijo (prim. Apd 1,14). To je prapodoba vsake evangelizacije. Kakor 

je Marija navdihovala in spremljala Jezusove učence, da so z apostolskim 

žarom in gorečnostjo krenili na pota evangelizacije, tako navdihuje in spremlja 

danes glasnike evangelija, da bi znali brati znamenja časa in v moči Svetega 

Duha oznanjati evangelij vsemu stvarstvu (prim. Mr 16,15). Marija želi tudi v 

naših srcih prižgati ogenj misijonske zavesti in gorečnosti, da bomo rekli z 

apostolom Pavlom: »Gorje meni, če evangelija ne bi oznanjal.« (1 Kor 9,16) 

Kdor je Kristusa zares srečal, ta tega srečanja ne more in ne sme več obdržati 

zase. In prav nova evangelizacija utira tista pota in možnosti, da bi se vsi ljudje 

globoko srečali s Kristusom in imeli bogastvo Božjega življenja (prim. Jn 

10,10). 

Bl. papež Janez Pavel II. pravi, da so nam potrebni nov apostolski polet, 

veselje in upanje, darujoča se ljubezen in zvestoba evangeliju, ki se je učimo 

pri Božji Materi Mariji. Ona je jutranja zarja in zvezda nove evangelizacije, ki 

naj ob bližnjem prazniku Marijinega vnebovzetja in še posebej v letu vere 

obrodi med nami bogate sadove. 

 

II CELODNEVNO ČAŠČENJE SVETEGA REŠNJEGA TELESA – 

16. avgust 

Čaščenje je organizirano na nadškofijski in slovenski ravni, tako da vsaka 

župnija prevzame molitev na določen dan v letu. Prav in pomembno je, da se 

zavedamo te odgovornosti celodnevnega čaščenja, ki jo prevzemamo 

vsako leto 16. avgusta – na rokovo. Zato tudi letos lepo vabljeni. Še posebej 

lepo vabljene cele družine. S seboj pripeljite tudi otroke in mlade. Tudi 

starejšim omogočite prihod … 

Po starodavni navadi so molitvene ure tega dne v župniji razdeljene po 

posameznih vaseh. Če kdo ne more, se molitev udeleži ob drugem času. 

Gotovo je prav, da smo ta dan tudi pri sveti maši. 
 

Po vaseh bomo molili po naslednjih urah: 

8.–9.: Jiršovci, Gomila, Drstelja, 

9.–10.: Grajenščak, Placar in Janežovci, 

11.–12.: Levanjci in Desenci, 

12.–13.: Destrnik, Dolič in Zg. Velovlek, 

13.–14.: Vintarovci, 

14.–15.: Zasadi, Strmec in Svetinci, 

15.–16.: Ločki Vrh in Trnovski Vrh, 

16.–17.: Janežovski Vrh in Gomilci. 
 

Sveto mašo bo ob 10. uri in ob zaključku ob 17. 

uri vodil naš domačin g. Mirko Horvat. 

 

 

AKTUALNO … 

 

PROŠNJA in ZAHVALA 
 

Že nekajkrat sem pisal o načrtih, ki jih še imamo (obnova zidu ob cerkvi, 

obnova vhoda v župnišče na dvoriščni strani …). Vse je seveda povezano s 

stroški. V ta namen vas je 14 posameznikov oziroma družin do sedaj darovalo 

1460 €, za kar se iskreno zahvaljujem. Samo za načrte obnove bo treba po 

predračunu plačati 1900 € …, zato znova prošnja, da bi po svojih močeh in 

možnostih pomagali. Propadanje zidu nas kar samo vabi! Bog povrni! 

 

 

 


