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Pred časom je kristjanom nenaklonjena 
revija na svoji spletni strani objavila anke-
to, v kateri je spraševala, zakaj ljudje zapu-
ščajo Cerkev. Največji delež je dobilo mne-
nje, da zato, ker ne popušča pri nauku, ki 
ni všeč ljudem. Nekatere verske skupnosti 
so to poskušale, pa so se njihovi Božji hra-
mi še bolj izpraznili. V življenju se je vedno 
treba odločati, zlasti za Boga. Tudi danes se 
v evangeliju srečamo s takšno odločitvijo. 
Ali hočete oditi tudi vi, sprašuje Jezus svoje 

apostole. Vera je preveč dragocena stvar, da bi jo vsiljevali, kaj 
šele, da bi koga vanjo silili. Kristus pusti ljudem svobodo.

MARIJINO ROJSTVO
O Marijinem rojstvu in o starših Joahimu in Ani nimamo v 

evangeliju nobenega zapisa. Marijino otroštvo in njene starše 
poznamo iz apokrifnega Jakobovega prokrifnega Jakobovega 
protoevangelija, spisa, ki je bil napisan med leti 130 in 150. Po-
roča o Marijinem čudežnem rojstvu, o njenem darovanju v tem-
plju in o zaroki z Jožefom. Po izročilu velja cerkev svete Ane v 
Jeruzalemu za rojstni kraj Božje matere. Praznik njenega rojstva 
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so kristjani najprej praznovali na krščanskem Vzhodu, pozneje 
tudi na Zahodu. Papež Sergej I. je pred praznikom predpisal pro-
cesijo, ki je šla v Rimu do cerkve Marije Velike. Spominski dan 
blagoslovitve Marijine cerkve v Jeruzalemu je odločilno vplival 
na to, da so praznik začeli obhajati 8. septembra. Kaj bomo dali 
naši Materi za rojstni dan?

VIR MILOSTI
Pozdravljena, Mati in Kraljica sveta.
Ti si mati lepe ljubezni.
Ti si mati Jezusa,
ki je vir vseh milosti,
vonj vseh čednosti,
ogledalo vsake čistosti.
Ti si veselje v joku,
zmaga v boju,
upanje v smrti.
Kakšen blag okus ima tvoje ime
v naših ustih,
kakšno blago soglasje v naših ušesih,
kakšen opoj za naše srce.
Ti si sreča trpečih,
zmagoslavni venec mučencev,
lepota devic.
Ponižno te prosimo,
da nas po tem izgnanstvu pripelješ do
posesti tvojega sina Jezusa. Amen. 

(Janez Pavel II)

NOV ZAČETEK - NOVO UPANJE
Tako bi lahko naslovili novo šolsko in veroučno leto. Bog nam 

ga ponuja, daje nam ga tako rekoč v naše roke, da bi iz njega 

naredili nekaj lepega, dobrega zase in 
za Boga. Brez dela in truda, ni uspeha. 
Zato opravičeno pričakujemo najprej 
od sebe, potem pa tudi od otrok, učite-
ljev, vzgojiteljev in katehetov, da bomo 
dosledni pri svojem delu in si prizade-
vali narediti veliko dobrega. V življenju 
bomo odnesli to, kar bomo s svojim 
trudom pridobili, vsi otroci in odrasli. 

GODOVI IN SVETE MAŠE
AVGUST

24
PONEDELJEK

Jernej 19.00 † Marija Medved

25
TOREK 

Ludvik 19.00 † Rok Oblak, obl.

26
SREDA

Terezija od Jezusa 19.00 † Franc Belehar

27
ČETRTEK

Monika 19.00 † Ivan Krevelj

28
PETEK

Avguštin 19.00 † Bojan Udovič, od sosedov

29
SOBOTA

Mučeništvo 
Janeza Krstnika

8.00 † sorodniki

30
NEDELJA

22. NEDELJA MED 
LETOM

8.00
10.00

† Marija Novak, obl.
V čast svetemu Duhu

31
PONEDELJEK

Rajmund 19.00 † Jože Knific, od sosedov

SEPTEMBER
1

TOREK 
Tilen 19.00 † Ana, Jože Arhar

2
SREDA

Antonin 8.00 † Jožefa Grgič



3
ČETRTEK

Gregor 19.00 † sorodniki

4
PETEK

Rozalija 19.00 † Bojan Udovič, od sosedov

5
SOBOTA

Mati Terezija 19.00 Za duhovnike in n. p.

6
NEDELJA

ANGELSKA 
NEDELJA

8.00
10.00

V čast Svetemu Duhu
† Slavka Grašič

7
PONEDELJEK

Marko 19.00 † Jože Knific, od sosedov

8
TOREK 

Marijino rojstvo, 
MALI ŠMAREN

8.00
19.00

Za otroke
† Vinko in Ana Novak

9
SREDA

Friderik 19.00 † Bojan Udovič, od sosedov

10
ČETRTEK

Nikolaj 8.00 † Perčič, Štrukelj, sorodniki

11
PETEK

Bernard 19.00 † Jože Vehovec, Daša Primc

12
SOBOTA

Marijino ime 19.00 † Jože Knific, od sosedov

13
NEDELJA

24. NEDELJA MED 
LETOM

8.00
10.00

Za sosesko
† Milena Rozman in Pavletovi

VRATA simbolizirajo kraj 
prehoda med dvema stanjema, 
med dvema svetovoma. Obenem 
vabijo človeka, da vstopi in 
preide iz posvetnega območja 
v svet prostor. Takšno vlogo 
imajo portali, ki nas vodijo na 
kraj božje navzočnosti. Tako 
postanejo simbol vstopa v 
nebesa.


