
 

 

            ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                                9. avgust 2015  

 

 

NEDELJA 19. MED LETOM                        

09.08.  

 

ob 7h     za farane                                                                        
ob 8.30  na Pernovem  za +Marijo Štefančič in Terezijo Božiček  
ob 10h   za +Jožefo in Jožeta Podvršnik, obl.   

Ponedeljek Lovrenc                                         

10.08.                 ob 19h   za +Martina Tržan, obl.  

Torek Klara                                      

11.08.          ob 7h     za +Jožefo Šuperger                   

Sreda Ivana Šantalska                             

12.08.                                                   ob 7h     za +Antona Dušak                                 

Četrtek Radegunda                               

13.08.           ob 7h     za +Branka Doler, obl.                 

Petek Maksimilijan Kolbe                                                                                   

14.08. ob 19h   za +Anico Grebovšek, obl.               

Sobota MARIJINO VNEBOVZETJE                           

15.08.          ob 7h     za farane                      
ob 8.30  na Pernovem  za +Ano, Antona in Jožeta Veber, obl.  
ob 10h   za rajne Rednakove in Vovkove  

NEDELJA 20. MED LETOM                        

16.08. 

 
  

ob 7h     za farane                                                                        
ob 8.30  na Pernovem  za +Boža Rojnik  
ob 10h   za +Stanka in Marijo Žolnir, obl.   

 



 
 
* URNIK ZA VEROUK V ŠOLSKEM LETU 2015/16 

 
SREDA                                     PETEK 
 
15.00 – 5. razred   13.45 – 3. razred  
15.45 – 4. razred                       14.30 – 6. razred  
16.30 – 2. razred   15.15 – 7. razred 
17.15 – 1. razred   16.00 – 8. razred 
                                                   16.45 – 9. razred  
 
Verouk se začne v sredo, 16. septembra.  
Morda bodo še kakšne spremembe, kolikor bo to mogoče.               

 

********************************************************* 

      OB PRAZNIKU MARIJINEGA VNEBOVZETJA                                 
 

                                                                              
 
 
 
V Svetem pismu Nove zaveze, predvsem v evangelijih, ki poročajo o Jezusovem življenju in nauku, 
se ne omenja Mariinega vnebovzetja, kakor se ne omenja tudi toliko drugih stvari o Jezusu, njegovem 
nauku in delovanju, saj je evangelist Janez zapisal na koncu svojega evangelija: »Jezus je storil še 
veliko drugega. Če bi vse to popisali eno za drugim, mislim, da ves svet ne bi mogel obseči knjig, ki 
bi bile napisane« (Jn 21,25). Veliko se je ohranilo v ustnem izročilu, ki je tudi del razodetja. 
Že v prvih krščanskih stoletjih so nastali številni apokrifni spisi, podobni svetopisemskim, ki pa jih 
Cerkev ni sprejela v seznam knjig Svetega pisma (kanon), čeprav so se iz roda v rod ohranjala kot 
ustno izročilo. Mnogi od njih poročajo tudi o Marijinem »prehodu« s tega sveta. Zatrjujejo, da Marija 
ni umrla, temveč je le »zaspala«. Ti spisi, pričevanja cerkvenih očetov in mašni obrazec za 15. avgust, 
ko so že od 6. stoletja dalje obhajali kot praznik spomin dneva, ko je Marija »zaspala« v Gospodu, so 
spodbudili papeža Pija XII., da je na prošnjo škofov vsega sveta 1. novembra 1950 razglasil versko 
resnico, da je bila Marija z dušo in s telesom vzeta v nebesa. Najstarejše cerkve na evropskih tleh, tudi 
pri nas, so posvečene prav Marijinemu vnebovzetju ali Vnebovzeti. 
Glede Marijinega vnebovzetja je naš priznani mariolog dr. Anton Strle zapisal: »O dejstvu, da je bila 
preblažena Devica tudi s telesom vzeta v nebesa, nam Sveto pismo izrecno ne govori. Pove pa to, da 
je bila kar najtesneje povezana s svojim Sinom in dejavno navzoča ob odločilnih trenutkih Jezusovega 
odrešeniškega delovanja  … Kakor je torej Kristus vstal od mrtvih in šel v  nebesa, tako je morala 
preblažena Devica biti poveličana tudi v svojem telesu.« 
                                                                                                                                                                      Po: F. Bole, Ognjišče 08/1 

 

 
  

Marija pa je rekla:  
»Moja duša  

poveličuje Gospoda  
in moj duh se raduje  

v Bogu, mojem Zveličarju.  
Zakaj ozrl se je  

na nizkost svoje dekle.  
Glej, odslej me bodo  
blagrovali vsi rodovi.  

Zakaj velike reči mi je  
storil On, ki je mogočen  
in je njegovo ime sveto.  

 

(Lk 1,46–49) 



 


