SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
14. PON
sv. Maksimilijan Kolbe
15. TOR
Marijino vnebovzetje
16. SRE
Sv. Rok
17. ČET
Sv. Evzebij
18. PET
Sv. Helena
19. SOB
Sv. Janez Eudes

OZNANILA

18.30 + Ana in Jože Mrgole
8.h
za žive in umrle župljane
10.h + starše Zajc
8.h + Rokove
(v stari cerkvi)
19.h + Anton in Jožefa Obed
19.h + po namenu članov
Schönstattskega gibanja
19.h + Ivan Gorjanc

20. NED
20. ned. med letom

8.h
za žive in umrle župljane
10.h + Janez Sitar

21. PON
sv. Pij X.

19.h + Ernest Munda

22. TOR
Devica Marija Kraljica
23. SRE
sv. Roza iz Lime
24. ČET
sv. Natanael
25. PET
sv. Ludvik IX.
26. SOB
sv. Ivana Bichier

7.30 + družina Oselj
19.h + Cirila Roglič
19.h + Jernej Prevodnik
19.h + Marija Mali
19.h + Vida Iskra
in Tilka Vrhovnik

8.h
za žive in umrle župljane
27. NED
10h + Štirn in Tomaževič
21. ned. med letom
Primskovo:
Na predvečer praznika Marije vnebovzete bo slovesnost
vigilije s procesijo ob 19.30. uri vodil nadškof Stanislav
Zore

Predviden
veroučni urnik:
1. raz.: sreda ob
17. uri
2. raz.: sreda ob
16. uri
3. raz.: ponedeljek
ob 14:30. uri
4. raz.: četrtek ob
14. uri
5. raz.: četrtek ob
15. uri
6. raz.: četrtek ob
16. uri
7. raz.: ponedeljek
ob 15.30. uri
8. raz.: ponedeljek
ob 16.30 uri
9. raz.: ponedeljek
po sveti maši.
Vpis v veroučno
šolo bo prvi teden v
septembru.
Delovne zvezke in
učbenike
lahko
kupite v trgovini
Ognjišče v Kranju.

Vsi svetniki gojijo
veliko pobožnost
do svete Device;
nobena
milost ne
V domači cerkvi bomo na praznik Vnebovzetja obnovili
pride iz nebes,
izročitev Mariji pri obeh mašah s posebno molitvijo.
ne da bi šla skozi
Na praznik Vnebovzetja po sv. maši člani župnijske
njene roke.
Karitas v zakristiji vzemite vabila za dan bolnikov in
ostarelih.
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MARIJA – UČITELJICA VERE IN PRIPROŠNJICA
Ta poletni mesec preživljamo predvsem počitniško, vendar je njegovo
bogoslužno in duhovno središče veliki praznik Marijinega vnebovzetja.
Vsak čas pa ima svoje značilnosti in svoje potrebe. Ko je bilo potrebno
pospeševati in braniti katoliško vernost in jo varovati pred reformacijskimi
poskusi njenega oženja, je bila marijanska pobožnost posebno primerna za
to. Ko so naše prednike stiskale vsakovrstne nadloge in nevarnosti, jim je bila
nebeška Mati neprimerljiva varuhinja in tolažnica. Danes pa nam prihaja
naproti v sodobnih potrebah. To pa je potreba po zvestobi in trdnosti v naši
osebni veri. Kajti devico Marijo je teta Elizabeta blagrovala ravno zaradi njene
vere: »Blagor ji, ki je verovala« (Lk 1,45). Kakor pri nas se je tudi pri njej z
vero začelo vse. Tudi zanjo je bila vera temelj, osnova in vsebina njenega
poslanstva.
Naš sekularizirani svet postaja podoben tistemu nekdanjemu okolju, ki je
vedno bolj sovražilo Jezusa in v katerem je morala Marija ohranjati svojo vero
in pripadnost svojemu skrivnostnemu Sinu. Tako nam danes prihaja Mati
Božja naproti kot učiteljica in varuhinja vere, kakršno v tem zgodovinskem
trenutku še posebej potrebujemo.
Ko si bomo v prihodnjih mesecih in letih zastavljali vprašanje, kako poglabljati
svoj osebni verni odnos z Jezusom, ki vsakega izmed nas neizmerno ljubi,
nam bo Devica Marija velika učiteljica vere in priprošnjica, zato si večkrat
prikličimo v spomin njen zgled in se k njej zatekajmo po pomoč.
msgr. dr. A. Stres

Bralci božje besede v nedeljo

20. avgust – 20. nedelja
med letom

20.8.2017 ob 8. uri:
1. berilo: Milan Grah
2. berilo: Nada Zelko
20.8.2017 ob 10. uri:
1. berilo: Vincenc Borovnik
2. berilo: Maša Penček
27.8.2017 ob 8. uri
1. berilo Suzana Šenk
2. berilo: Blaž Strniša
27.8.2017 ob 10. uri
1. berilo: Klemen Štern
2. berilo: Ana Krek
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
5.8.2017: Marijino vnebovzetje

»Elizabeta je postala polna
Svetega Duha.« (Lk 1,41)
20.8.2017: 20. nedelja med letom

»O žena, velika je tvoja vera!
Zgodi naj se ti, kakor želiš!«
In njena hči je ozdravela tisto
uro (Mt 15,28).
27.8.2017: 21. nedelja med letom

»Dejal jim je: 'Kaj pa vi
pravite, kdo sem?'« (Mt 16,15)

Ona pa je prišla
in padla predenj, govoreč:
»Gospod, pomagaj mi!«
Odgovoril je: »Ni prav,
da bi se kruh vzel otrokom
in se vrgel psom.«
Ona pa je rekla:
»Res je, Gospod,
a tudi psički jedo
od drobtinic, ki padajo z mize
njihovih gospodarjev.«
Tedaj ji je Jezus rekel:
»Žena, velika je tvoja vera;
zgôdi se ti, kakor želiš!«
In njena hči je bila zdrava
od tiste ure.
(Mt 15,25–28)
KAKO VELIKA PA JE TVOJA
VERA?
V evangeliju občudujemo izredno vero
kananejske matere. Dosegla je ozdravljenje
bolne hčerke in bila deležna javne Jezusove
pohvale.
Pater France Cerar ob tem evangeliju
pripoveduje zgodbo življenja sodobne
Kananejke: Poročila se je pri tridesetih.
Kazalo je, da bo zakon ostal brez otrok. Da
bi si vsaj enega izprosila, sta z možem
enajstkrat peš romala na božjo pot. Potem
se jima je na veliko veselje rodila hči. Ko bi
se ne, je pozneje ne enkrat rekel mož.
Bila je zdrava, pridna in bistra. Odličnjakinja
v šoli in pri verouku. V drugi gimnaziji je

nepričakovano stopila pred starše in rekla:
Ne verujem več. Če me bosta silila, bom
sicer hodila v cerkev, toda samo zaradi vaju
in samo do polnoletnosti.
Pri enaindvajsetih se je na univerzi spoznala
s študentom, ki je bil doma z Bližnjega
vzhoda. Odšla je za njim in se poročila po
tamkajšnjih obredih.
Vsako leto pride z otroki za nekaj dni na
obisk. Materi je že vnaprej dala vedeti: Da
mi ne boš otrokom govorila o Bogu ali jih
vodila v cerkev! Pa da ti ne pride na misel,
da bi jih učila križati se!
Materi je hčerkino vedenje uganka in
bolečina hkrati, vendar ji tega ne kaže.
Skuša biti do nje dobra, spoštuje njene
odločitve in ničesar ji ne očita. Čeprav trpi, ni
zagrenjena, ne zapira se vase, ne oblači se
v črno. Vsako jutro gre k maši in obhajilu, tri
rožne vence na dan izmoli, petke preživlja
ob kruhu in vodi. Vse to daruje za hčerko in
za njeno družino. Polna je vedre vere.
Ko so jo vprašali, če ji ni težko, ker je Bog ne
usliši, je rekla: Bog vsakogar usliši. Ker je
večji do nas, nam bo dal več, kot ga prosimo
in od njega pričakujemo. Presenečeni
bomo, ko se bo to zgodilo. Tudi jaz bom
presenečena. Kdaj in kako, pa ve samo on.
… »Žena, velika je tvoja vera!« lahko
rečemo na to, kajne? Pa tvoja vera in
zaupanje?

Gospod, hvala ti za ta počitniški dan.
Hvala, ker nas tudi v poletnih
nedeljskih bogoslužjih
hraniš s svojim telesom in Besedo.
Hvala ti za obljubo, ki jo danes govoriš
Kananejski ženi:
»O žena, velika tvoja vera.
Zgodi naj se ti, kakor želiš!«
Hvala za dar vere
in modrost življenja po njej,
da boš morda tudi nam nekoč
rekel kakor tej ženi.
Amen.
Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah - A

16. avgust – sveti Rok

Sveti Rok ima veliko svojih oltarjev po
cerkvah širom po Sloveniji. Je
namreč
zavetnik
proti
kužnim
boleznim;
še
danes
se
mu
priporočajo bolniki, ki imajo rane ali
pa bolne noge. Legendarno poročilo
iz 15. stoletja govori, da se je Rok
rodil okoli leta 1295 v južni Franciji.
Zgodaj je osirotel, razdal svoje veliko
premoženje revežem in se odpravil
na božjo pot v Rim. Na svoji poti je
stregel več kužnim bolnikom, saj je v
tem času širom po Italiji razsajala
kuga. Številne je ozdravil tako, da jih
je le prekrižal. Ko se je vračal domov,
je tudi sam zbolel. Po čudežnem
posredovanju angela je ozdravel.
Vrnil se je v domovino, kjer je med
vojno umrl v ječi.
Za dobro voljo
SEVERNA KOREJA – Severni Korejec
zaupa turistu: »Tukaj nikoli ne rečemo
»hvala Bogu«, ampak vedno »hvala
našemu voditelju«
Turist: »Pa če ta enkrat umre?«
»Potem bomo rekli »hvala Bogu«!«

