15. 8. 2021

1. berilo: Raz 11,19a; 12,1-6.10ab; Psalm: Ps 45; 2. berilo: 1 Kor 15,20-26; Evangelij: Lk 1,39-56

MARIJINO VNEBOVZETJE – VELIKI ŠMAREN
Največji cerkveni Marijin praznik je MARIJINO
VNEBOVZETJE, ki ga obhajamo danes, 15. avgusta.
Marijino Vnebovzetje je praznik upanja, saj nam sporoča, da je
Marija dosegla polnost življenja v večnosti. To dejanje
predstavlja napoved vstajenja mrtvih, ki ga bomo ob sodnem
dnevu deležni vsi ljudje. Marijino Vnebovzetje pomeni poklon
ženi, saj je Bog Marijo, ženo in mater, poveličal v nebesih.
Katoliška Cerkev s praznovanjem tega praznika poudarja
dostojanstvo in poklicanost vsake žene.
Praznovanje Marijinega Vnebovzetja nas želi spomniti tudi na
to, da sta v življenju pomembni tako materialna kot duhovna
sestavina, tako zemeljsko kot večno. Krščansko versko izročilo uči, da si s
prizadevanjem za zemeljski napredek posameznik pripravlja večno bivanje.
Marijino Vnebovzetje v vernikih poglablja upanje, da je z življenjem po
Marijinem vzoru želeni cilj bivanja pri Bogu dosegljiv za vsakega vernika.

Ob srečanju z Jezusom zaplešemo
Marija zapusti Nazaret, ki leži na severu Palestine, in se odpravi na jug v
približno petdeset kilometrov oddaljeni kraj Ain Karem, nedaleč od Jeruzalema.
Fizično gibanje kaže njeno notranjo občutljivost. Ne zapira se vase, da bi
zasebno kontemplirala skrivnost Božjega materinstva, ki se uresničuje v njej,
ampak jo spodbuja k dobrodelnosti.
Marija gre tja, kjer je nujna potreba po pomoči, in tako pokaže občutljivost in
konkretno razpoložljivost. Z njo se v njenem telesu giblje tudi Jezus.
Na prvi pogled se zdi, da gre za prizor, ki je osredotočen na obe ženski. V resnici
je za evangelista pomembna Jezusova navzočnost. Takoj, ko Marija stopi v hišo
in pozdravi Elizabeto, se nerojeni Janez » zgane, poskoči« v njenem telesu. Luka
uporablja poseben grški glagol, ki pomeni "skakanje". Če bi želeli ga razlagati
bolj dobesedno, bi ga lahko prevedli s "plesati", ki je lahko "poklon" Janeza
Jezusu.

Ambrož pravi, da je sv. Janez Krstnik prvi, ki je zaznal milost Božjega Sina.
"Elizabeta je prva slišala glas, Janez pa je prvi zaznal milost." Potrditev te
razlage najdemo v samih Elizabetinih besedah, ki ob ponovitvi istega grškega
glagola, pravi: "Dete v mojem telesu se je od radosti zganilo."
Marija ni le prejemnica skrivnostnega načrta, zaradi katerega je blagoslovljena,
ampak tudi oseba, ki zna sprejeti Božjo voljo in se je držati. Marija je bitje, ki
verjame, ker zaupa preprosti in enostavni besedi oznanila ter se ji podredi s
svojim "da". Želi služiti ljubezni, ki se je sklonila k njej in jo izvolila zase.
Elizabeta ji to služenje ljubezni prizna in jo označi za "blagoslovljeno kot mater
in kot vernico". Medtem Janez zazna navzočnost svojega Gospoda ter s tem
notranjim gibanjem izraža veselje, ki izvira iz odrešenja, ki ga prinaša Jezus.
Marija v himni Magnificat slavi Boga v vsem in za vse, kar je storil ter dela v
njej in v vsakem bitju. Veselje in hvaležnost poveličuje Boga in naredi velikega
tistega, ki ga slavi.
Luka vidi v vsem tem dogajanju razodevanje prisotnosti in moči Svetega Duha.
Ta je Božji dar za nas. Omogoča nam spoznati in izkusiti Božjo navzočnost in
moč njegovega kraljestva. Sveti Duh je način, kako Bog kraljuje v vsakem od
nas. Marija je svoje poslanstvo sprejela z brezkompromisno vero in poslušnostjo
v moči Duha, ki je prišel nanjo. Skupaj z njim je zmogla delovati z neomajnim
zaupanjem, ker je verjela, da bo Bog izpolnil besedo, ki jo je izrekel.
Sveti Duh je vedno pripravljen obnoviti našo vero in upanje v Božje obljube ter
nas utrditi v ljubezni do Boga in bližnjega. Kar je naredil v Mariji in po njej, želi
tudi v vsakem izmed nas.
Marija, hvala ti za zgled vere, kako sprejeti Svetega Duha,
verjeti obljubi in iz tega živeti. Hvala ti, Gospod, da nam daješ zgled konkretne in
realne žene, ki je v vsakdanu živela tvojo Ljubezen, donosila Besedo in jo rodila.
Gospod, naj s teboj zaplešem!

OBVESTILA
Rokovo žegnanje v čast sv. Roku bomo pričeli na praznik Marijinega
vnebovzetja, 15. avgusta 2021, ob 19. uri. Pri tej sveti maši, ki jo bo imel g. dr.
Ivan Štuhec, voditelj Slomškove ustanove v Mariboru, bo
blagoslov zdravilnih rož in posvetitev slovenskega naroda
Božji materi Mariji.
Vabimo: * na Rokovo, 16. avgusta 2021, bodo svete maše
ob 6. (g. Matej Užmah, CM, župnik v Dobovi, 7. (g. Janez
Žakelj, župnik v Cerkljah ob Krki), 8. (g. Roman Ivanetič,
bivši kaplan v Šentjerneju), 9. (g. Jože Pacek, župnik na
Čatežu ob Savi), 10. (slovesna, g. Zoran Car, župnik v

Črensovcih) in 19. uri (p. Krizostom Komar, OFM).
* na Rokovo nedeljo, 22. avgusta 2021, bodo svete maše ob 8., 10. (slovesna) in
19. uri.
Pri vseh svetih mašah bo tudi priložnost za sveto spoved v okviru ukrepov
covid-19.
Lepo vabljeni k vsem romarskim shodom k sv. Roku v Brežice!

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.
Oratorij Kapele: od 16. 8. do 20. 8. 2021, omejitev števila prijavljenih: 40.
Tema: CARLO ACUTIS, geslo: ORIGINALEN SEM!
Animatorji že komaj čakajo, da se srečajo z otroki in jim priredijo najboljši teden
tega poletja, ki ga ne bodo nikoli pozabili.
Veroučno leto 2021/22 bomo pričeli s katehetsko nedeljo, 12. septembra 2021.
Kar pomeni, da se bo verouk začel v tednu s ponedeljkom, 13. septembra 2021.
Urnik verouka bo naknadno objavljen, ko bodo znana konkretna navodila
Slovenske škofovske konference – Slovenskega katehetskega urada, ki bodo prav
gotovo upoštevala pravila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kar bo veljalo
tudi za vse osnovnošolce.
Zakaj je lepo živeti v Sloveniji? (ob 30. obletnici samostojne Slovenije)
»Slovenci doma in po svetu se veselimo in pojemo od veselja, da smo že 30 let
svobodni in neodvisni, sami gospodarji slovenske zemlje. Nikdar več nam ne bo
nihče ukazoval, kako naj živimo, delamo, mislimo. 30 let ima Slovenija svoj
edinstveni prostor med vsemi narodi. Dragi rojaki, pojdimo vedno navzgor,
dajmo dober zgled svetu, veselimo se v tem, kar je dobrega in pristnega v naši
domovini: medsebojno spoštovanje, strpnost drug z drugim. Budimo slovenski
jezik in našo kulturo. Ne pozabimo na našo zgodovino in našo vero, ki nam je
dala duhovne vrednote, da smo premagali vse težave. Poveličujmo bratstvo in
iskreno prijateljstvo med vsemi enakopravnimi Slovenci. Naša dežela je lepa,
imejmo jo radi, varujmo jo pred vsemi nevarnostmi. Bodimo še naprej združeni
kot bratje in sestre, prijatelji in prijateljice. Gradimo prihodnost na idealih, ki nas
povezujejo in dajejo smisel našemu življenju in delu. Imejmo vedno upanje v nas
in veselje v naših srcih. Bodimo prijatelji vsem narodov. Naj Bog varuje in
blagoslovi Slovenijo. Korajža velja! Živijo, Slovenija.«
(Pedro Opeka, misijonar na Madagaskarju)

9. obletnica
ŽUPNIJSKA CERKEV SV. LOVRENCA JE VSAK DAN ODPRTA ZA OSEBNO MOLITEV.
Od 15. avgusta zvečer in do sobote, 11. septembra 2021, zjutraj bodo vse svete maše v cerkvi sv.
Roka.

Ob 8.00

NEDELJA
MARIJINO
VNEBOVZETJE
veliki šmaren

Ob 8.00
Ob 19.00

v zahvalo za uspešno šolanje

Ob 8.00

za † Slavka Ogorevca (nam. cv.)
za † družine Vogrinc, Bruderman, Korčé in
Bobnar
za † starše Ano in Franca Kšela

15. 8.
2021 Ob 10.00
Ob 19.00
Ob 6.00
Ob 7.00
Ob 8.00

PONEDELJEK
Rok,
romar, spokornik

za farane /
za † očeta in brata Jožeta Kostevca, † Marjana in
Marijo Kostevc ter vse † sorodnike
za † Martina Podkrajška in Antona Zobariča
sv. Rok za † starše, Ivana in Polonco Gabrič in
vse † Mirtove ter † Marka (30. dan)
na čast sv. Roku za zdravje
po namenu
za † Todorja Mihajloviča (obl. roj.), sorodnike in
duše v vicah
po namenu Župnije Čatež ob Savi
za † Marijo in Ludvika Kocen in sorodstvo ter za
zdravje in blagoslov v družini
za † Zvonka Škofljanca, njegove starše, starše
Hribar, Reziko Kovačič in po namenu
v čast sv. Roku za zdravje na duši in telesu

16. 8.
Ob 9.00
2021 Ob 10.00
Ob 19.00

TOREK

Evzebij, papež, mučenec; 17. 8.
dan združitve Prekmurja z
matičnim narodom

SREDA
Helena (Alenka),
cesarica

ČETRTEK
Janez Eudes,
duhovnik

PETEK
Bernard,
opat, cerkveni učitelj

2021

18. 8. Ob 19.00
2021
Ob 8.00

19. 8.
2021 Ob 19.00

za † Mirka Puc iz Kanade

20. 8. Ob 8.00
2021 Ob 19.00

za † Rupert Cirila (nam. cv.)
za † Zvonimirja Škofljanca (nam. cv.)

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije

za † Ivo Recer
za † Ris Franja /
21. 8.
Pij X.,
za † Žnideršič Franca (obl.), Franca in Albino
2021
papež
Kralj ter družino Drečnik
Ob
8.00
za
farane /
NEDELJA
za † Ano, Marijo in vse † Lašičeve
21. med letom
22. 8. Ob 10.00 za † Kodrič Jožeta, Vogrin Amalijo, Vintar
ROKOVA
Terezijo
2021
Devica
Ob 19.00 za † Ivano in Antona Miklavžin, Antonijo in
Marija Kraljica
Antona Simčič, sorodnike Miklavžin in Novak
MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po
večerni sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!

SOBOTA

Ob 8.00
Ob 19.00
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