SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
12. PON
sv. Ivana Šantalska
13. TOR
sv. Poncijan in Hipolit
14. SRE
sv. Maksimilijan Kolbe
15. ČET
Marijino vnebovzetje
16. PET
sv. Rok
17. SOB
sv. Evzebij

OZNANILA

19.h + Marija Gregorec
7.30 + Leon in Jani Petrevčič
18.30 + Ana Mrgole
8.h
za žive in umrle župljane
10.h + starše Zajc
8.h

v čast svetemu Roku

Predviden veroučni
urnik:

19.h + Štefan Borovac

18. NED
20. ned. med letom

8.h
za žive in umrle župljane
10.h + Stane Bolka

19. PON
sv. Janez Eudes

19.h + starše, brate in sestro
Plut

20. TOR
sv. Bernard
21. SRE
sv. Pij X.
22. ČET
Devica Marija Kraljica
23. PET
sv. Roza iz Lime
24. SOB
sv. Natanael (Jernej)

7.30

Iskrena
zahvala
možem in ženam, ki
ste
z
veliko
ljubeznijo zavzeto
sodelovali
pri
»generalnem čiščenju«
župnijske
cerkve v četrtek, 8.
avgusta.

za dober namen

19.h + Karel Klemenčič
19.h + Marija Mali
19.h + Anton Žumer
19.h + Alojzij Gregorec

8.h
za žive in umrle župljane
25. NED
10h + Janez Zabret, 30. dan
21. ned. med letom
Za cerkev in svete maše so ob smrti + Janeza Zabret
darovali: pokojnikova družina – dar sosedov za cerkev;
brat Blaž z družino, brat Milan z družino, sestra Magdalena
z družino, Marta Lenart Cuderman z družino, sosedje in
Tomaž Kveder.
+ Stanetu Bolka: molitvena skupina.
Vsem iskrena hvala in Bog povrni.

1. raz.: sreda 17.h
2. raz.: sreda 16.h
3. raz.: poned. 14.30
4. raz.: četrtek 14.h
5. raz.: četrtek 15.h
6. raz.: četrtek 16.h
7. raz.: poned. 15.30
8. raz.: poned. 16.30
9. raz.: četrtek 17.h
Srečanje mladih in
animatorjev
bo
objavljeno kasneje,
prav
tako
vaje
pevskega zbora, ki
spremlja nedeljsko
bogoslužje ob 10
uri.
Vpis v 1. razred
veroučne šole bo
prvi
teden
v
septembru.

Srečanje bolnikov,
invalidov
in
ostarelih
bo
v
soboto,
7.
septembra
10 svetih maš za + Janeza Zabret bo darovanih na
ob 10. uri.
Trsteniku.
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Marija v nebesa vzeta, prosi za nas!
»Prikazalo se je veliko znamenje
na nebu: Žena obdana s soncem,
pod njenimi nogami mesec in na
njeni glavi venec iz dvanajstih
zvezd.« S temi besedami iz
knjige Razodetja nam Cerkev
predstavi Marijo v poveličanju,
Marijino
vnebovzetje.
–
Upravičeno lahko rečemo, da ni
Marijinega
praznika
v
cerkvenem letu, ki bi bil tako pri
srcu slovenskemu verniku kakor
Ena od oblik Marijinega
dostojanstva je njeno vnebovzetje njeno vnebovzetje. O tem
pričajo te dni številna romanja,
z dušo in telesom.
polne Marijine cerkve, dolge
Marija je umrla, a ne zaradi
vrste pri spovednicah in
bolezni,starostne oslabelosti,
temveč ker jo je izčrpala Božja množična obhajila. Vse to priča,
da Cerkev obhaja nekaj
ljubezen. Njeno sveto telo so
apostoli položili v grob, angeli so velikega. Naši predniki so samo
dva praznika imenovali velika:
ga čuvali tri dni, nakar so ga
veliko noč, ko je Kristus vstal iz
odnesli v nebo.
groba in premagal smrt s svojim
(sv. Alfonz Ligvorij)
vstajenjem, in veliko mašo,
»veliki šmaren«, ko je Jezus
15. avgusta na praznik Marijinega
vnebovzetja bomo pri mašah ob 8. in
vzel v nebesa svojo Mater.
10. uri tudi v naši župniji obnovili
besede izročitve Božji materi Mariji

Po: F. Kramberger,
Slomšek med nami živi, govori in raste

Bralci Božje besede v nedeljo:

18.8.2019 ob 10.00
1. berilo: Tevž Sitar
2. berilo: Mojca Naglič

O Mati Cerkve,
za človeštvo, ki ga, se zdi,
vsak dan bolj privlači vse,
kar je zemeljskega,
in ko »vladar tega sveta«
gospoduje nad cilji
večne človekove sreče v Bogu,
bodi ti pričevalka Boga
človeški družini!
Ti, ki si Božja Mati,
kdo bi mogel zavreči
pričevanje matere?

25.8.2019 ob 8.00
1. berilo: Suzana Šenk
2. berilo: Blaž Strniša
25.8.2019 ob 10.00
1. berilo: Jera Sitar
2. berilo: Tim Pogačnik
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
15.8.2019: Marijino vnebovzetje
Raz 11,19;12,1-6.10; Ps 45,10-12.16;
1 Kor 15,20-26; Lk 1,39-56

polna

18.8.2019: 20. nedelja med letom
Jer 38,4-6.8-10; Ps 40,2.3.4.18;
Heb 12,1-4; Lk 12,49-53

»Prišel sem, da vržem ogenj na
zemljo, in kako želim, da bi se
že razplamtel!« (Lk 12,49)
25.8.2019: 21. nedelja med letom
Iz 66,18-21; Ps 117,1.2;
Heb 12,5-7.11-13; Lk 13,22-30

»In glej, so zadnji, ki bodo prvi,
in so prvi, ki bodo zadnji.«
(Lk 13,30)

Tabor Nova Štifta

Nebeška Mati,
ki si s svojimi vnebovzetjem
dosegla popolno zmago
nad smrtjo duše in telesa,
reši sinove in hčere te zemlje
pred smrtjo duše!

18.8.2019 ob 8.00
1. berilo: Milan Grah
2. berilo: Nada Zelko

Elizabeta je postala
Svetega Duha. (Lk 1,41)

Počitniški utrinek

PRIČEVANJE MARIJE

Ti, ki si rojena za napore te zemlje,
ki si brez madeža spočeta.
Ti, ki si rojena za Božjo slavo,
vzeta z dušo in s telesom v nebesa.
Ti, ki si ogrnjena s soncem
nedojemljivega božanstva
svete Trojice,
napolnjena z Očetom,
Sinom in Svetim Duhom.
Ti, ki si ogrnjena s soncem,
ti Mati naša, bodi pričevalka Boga!
sv. Janez Pavel II.

Življenje je največja dobrina.
Vsak bo moral odgovarjati,
kaj je naredil s svojim življenjem
in kaj je dobrega storil drugim.
(Alojzij Šuštar)

Od 28. julija do 3. avgusta smo imeli
pri Novi Štifti duhovni tabor. Tam
smo bili otroci iz župnij Kokrica,
Podnart, Brezje, Zlato polje in
Šenčur. Tabor je organizirala naša
katehistinja sestra Milena. Bilo je 34
otrok od 5 do 14 let in 6 animatorjev.
Sodelovala je tudi kuharska ekipa, v
kateri sta bila moja starša Maja in
Miran in še gospa Maja z Zlatega
polja.
Vsak dan smo najprej imeli budnico
in odšli k sveti maši. Potem smo imeli
jutranjo telovadbo in zajtrk. Nato smo
imeli katehezo, pri kateri smo
poslušali evangelij in zgodbo o Filipu
Terčelju, o katerem smo se
pogovarjali ves teden. Brali smo tudi
črtice, katere je napisal. Po
dopoldanski malici smo imeli
delavnice, na katerih smo ustvarjali
obeske za ključe, praskanke,… Igrali
smo tudi zanimive igre. Po kosilu
smo imeli prosti čas. Popoldne smo
imeli en dan tudi vodne igre in si
ogledal tudi dva filma. Veliko smo
tudi peli. Zvečer smo imeli večerjo
kasneje pa tudi večerni program, npr
Nova Štifta ima talent. Dan smo
zaključili še z večerno molitvijo.
Vsak
večer
so
animatorji
pripovedovali zanimive pravljice.
Skozi cel teden smo pripravljali tudi
kulturni program, ki smo ga na koncu
predstavili staršem. Pri Novi Štifti
sem se imela zelo lepo in upam, da se
naslednje leto tudi vrnem. Ajda Štempihar

Mala čreda
Naš misijonar, ki deluje na Japonskem,
je bil nekoč na obisku v domovini.
Vprašali so ga, kako gleda na
slovensko Cerkev z »japonskimi očmi«.
Dejal je: »Za kristjane v Sloveniji bi
rekel, da se bodo morali vse bolj
zavedati Jezusovih besede o mali čredi
in 'Ne boj se, mala čreda'. Mislim, da se
tega ni treba bati. Na Japonskem smo
kristjani še mnogo bolj mala čreda. S to
zavestjo živimo v svetu, ki je čisto
drugačen. To oblikuje v nas vernost, ki
je osebna, zavestna in odgovorna.
Dokler si v okolju, ki ti je naklonjeno, se
temu okolju prepustiš in ti ni treba dosti
misliti, ker drugi mislijo namesto tebe.
To je večna človekova skušnjava. Zato
mislim, da je pomembno slovenske
kristjane, posebno mlade, vzgajati v
zrele in dogovorne osebnosti, ki živijo iz
lastnega verskega prepričanja. To je
velika vrednota, ki jo prinaša zavest, da
smo mala čreda.«
V nas pa vrta nekaj drugega: Zakaj Bog
dopušča, da kristjani po dolgih
razdobjih, ko smo veljali za veliko čredo,
spet postajamo mala čreda?
Kot velika čreda smo bili stoletja med
seboj sprti in te sprtosti nikakor ne
moremo prerasti.
Tisti, ki so te reči počenjali, so na zunaj
pripadali veliki krščanski čredi. Gotovo
pa jim teh dejanj ni navdihoval
evangelij. Zato smemo reči, da so bili
resnični kristjani tudi v »velikih«
razdobjih mala čreda.
Ne bojmo se biti mala čreda. Bojmo se
nositi krščansko ime in ne živeti
krščansko.
Po: p. Franc Cerar

