
Bogoslužje
v soseskah  

Sv. Križa in  
Sv. Mateja

Prebačevo – Hrastje 11.8.2013

MARIJINO VNEBOVZETJE, 15. avgust 2013
Milostna vnebovzeta Gospa, 

Mati in Varuhinja našega naroda, 
tvoji materinski ljubezni priporo-
čamo vse naše družine.

Izprosi jim vere, zvestobe, miru 
in ljubezni. Izprosi nam moči Sve-
tega Duha, da bomo v vsem izpol-
njevali zapovedi tvojega Sina in 
tako gradili nov svet pravičnosti, 
miru in ljubezni.

Marijino vnebovzetje –  
njena Velika noč

Marijino vnebovzetje je potr-
ditev prepričanja, da ima naše ži-
vljenje smisel in cilj. Govori nam, 
da se časno res prelije v večno, da 
se zemeljsko dopolni z nebeškim. 
Marija je med vsemi ljudmi to iz-
kusila. Ker je naša Mati, bo poskr-
bela, da bomo izkusili tudi mi.



Ta njen veliki dan pa je tudi potrditev, da njena prizadevanja 
na zemlji niso bila zaman in da se je splačalo storiti kar je storila.

Splačalo se je verovati angelu, obiskati Elizabeto in ji pomaga-
ti ob rojstvu Janeza Krstnika, potrpeti v Betlehemu, sprejeti tr-
pljenje izgnanstva, biti zvesta žena, mati in gospodinja, darovati 
sebe in Sina Bogu, stati pod križem in upati proti upanju. Danes 
je vse to dobilo pravo vrednost.

Razsvetljeno je s posebno lučjo in potrjeno z nadnaravnim 
pečatom. Oče je sprejel k sebi svojo hčerko, Sin svojo Mater, 
Sveti Duh svojo nevesto. Marija je zaradi svoje zvestobe okusila, 
kako zna biti Bog zvest. Postala je kraljica angelov in Mati vseh 
nebeščanov. Ostala pa je tudi Mati zemljanov. To bo ostala do 
sodnega dne. Bog ni Marije vzel v nebesa samo zaradi sebe, tudi 
ne samo zaradi nje, temveč zaradi nas vseh.

Marija ni prišla v nebesa in brezskrbno sedla na neki naslo-
njač, želeč uživati mir.

Marija neprestano posluša klice svojih otrok, ki prosijo za po-
moč. Sklanja se k njim in jim pomaga.

OBNOVITEV POSVEČENJA DEVICI MARIJI
Letos mineva 70 let odkar je takratni ljubljan-

ski škof Gregorij Rožman posvetil Slovenski na-
rod Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Veliča-
stna procesija se je vila iz ljubljanske stolnice v 
Cerkev Marije Pomočnice na Rakovniku… Škof 
Rožman je hodil bos.

Tudi mi se bomo pridružili našim škofom, ki 
bodo v Marijinih svetiščih obnovili posvetitev Slovencev Devici 
Mariji. Po mašah bomo zapeli Marijine litanije in z vso ljubeznijo 
in predanostjo naši nebeški Materi obnovili posvetitev. Prepričan 
sem, da ne bo nihče godrnjal, če bo bogoslužje zaradi tega 10 min 
daljše… saj gre za nas in za našo ljubezen do Matere Marije.

GODOVI IN SVETE MAŠE
AVGUST

12
PONEDELJEK

Ivana 19.00 † Ana Naglič, Gašperjeva mama

13
TOREK 

Janez Berhmans 19.00 † Rajko, Mirjana Oblak

14
SREDA

Maksimiljan 8.00 † starši, bratje Anžlovar

15
ČETRTEK

MARIJINO 
VNEBOVZETJE- 
VELIKI ŠMAREN

8.00

10.00

† Marjan Novak, 7. dan
† Helena Eržen, 7. dan

16
PETEK

Rok 19.00 † Marija Medved

17
SOBOTA

Evzebij 8.00 † Milan Zmrzlikar

POSVETITEV SLOVESNEKGA NARODA DEVICI MARIJII
Presveta Devica Marija! Ti si Jezusova mati: ti si ga pod srcem nosila, 
ga rodila in z njim pod križev 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. 

Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči svojemu Sinu Jezusu, 
našemu Odrešeniku, ki živi in kraljuje vekomaj.

Amen.



18
NEDELJA

20. NEDELJA 
MED L., HELENA

8.00
10.00

† Jože Zupan, obl
Za dobrotnike naših cerkva

19
PONEDELJEK

Ludvik, škof NI SVETE MAŠE!

20
TOREK 

Bernard 19.00 † Milan Kuralt, obl.

21
SREDA

Pij X., papež 19.00 † Ana, Metod Jeretina, Ana Pezdirc, 
Vinko Pirnat

22
ČETRTEK

Marija Kraljica 19.00 † Vinko in Angela Benedik

23
PETEK

Roza iz Lime 19.00 † Franc Šter, obl.

24
SOBOTA

Jernej, apostol 8.00 † Marija Pirc

25
NEDELJA

21. NEDELJA 
MED L., LUDVIK

8.00
10.00

† starši, sestra in sorod. Vidmar Prebačevo
†Tilka Kuralt Hrastje

26
PONEDELJEK

Terezija 19.00 † Barbara Koščak

27
TOREK 

Monika 19.00 † Miloš Briški, Marija Knific

28
SREDA

Avguštin 19.00 † Vinko Vilfan

29
ČETRTEK

Mučeništvo sv. 
Janeza Krstnika

19.00 † Ivan in starši Debelak

30
PETEK

Feliks (Srečko) 19.00 † starši Tootill

31
SOBOTA

Rajmund 8.00 † Mimica Strajnar

SEPTEMBER
1

NEDELJA
22. NED. MED L. 
– ANGELSKA N.

8.00
10.00

Za dobrotnice in dobrotnike
Za Božje in Marijino varstvo

Resnica o Marijinem vnebovzetju je kakor daljni glas zvo-
na, ki doni v brezizhodnost modernega življenja in mišljenja, 
kakor vrata, ki so odprta v svobodo. Govori nam: »Zaupaj se 
zopet luči od zgoraj, ki hoče tudi tebe pripeljati tja, kjer boš 
deležen življenja in sreče svojega Boga.« (Dominik Thalhalmmer)


