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AVGUST – VELIKI SRPAN

15. SOB,= MARIJINO VNEBOVZETJE                 10.-
Franc Javornik,Marija Cintauer obl.             Ž=17.-

Mirko Dovnik, Slavko Šticl, Alojzija Špur
16.NED20 = ROK  7.- za  farane, Franci, Tilka, starši

Kramb.-Jerič za večni  mir umrlih pred rojstvom,
10  Štefan Kitek, Andrej Kurnik,Stanko Korošec

17. PON= EVZEBIJ                       8.-po n. Brezmadežne 
18.TOR= HELENA (ALENKA) 19.- Franc Mlakar  8.dan 

19.SRE=  JANEZ EUDES                      8.- v zahvalo 
20.ČET = BERNARD        8.-po nam.  

21. PET= PIJ X    18- molimo ..za duhovniške poklice
Pavel, Kristina Sagadin,  

22.-SOB=    MARIJA  KRALJICA   K= 17.- Andrej
Kurnik, Frančiška Erker

23.NED21 = ROZA IZ LIME  7-za župljane, Franc
Frančiška Erker, st.starše, obl.za večni mir abort.o-
trok,,      10.- Milica Leskovar, Martin Berdnik, Tere-

zija Drobne,  Donat Dreo,  Marija Rak Kr.V.   

ŽUPNIJA LAPORJE PREKRIVANJE
STREHE   NA SLOM DOMU.

TR.R.56044300002921366

Marija pa je rekla: 

»Moja duša 
poveličuje Gospoda in 

moj duh se raduje v Bogu, 
mojem Zveličarju. 

Kajti ozrl se je 
na nizkost svoje dekle. 

Glej, blagrovali me bodo 
odslej vsi rodovi. 
Kajti velike reči
mi je storil On,
 ki je mogočen 

in je njegovo ime
sveto. 

(Lk 1,46–49)

Lk 1,39–56
MATI MARIJA PAZI

NA NAS  
SVOJE OTROKE

Na praznik Marijinega vnebovzetja je prav,
da  ponovno  izpostavimo,  da  je
brezmadežna Devica kot dobra mati, ki pazi
na svoje otroke, posreduje za nas v nebesih.
Naj  nas Marija s svojim življenjem uči,  kaj
pomeni  biti  misijonar-učenec.  Vsakič,  ko
molimo Angelovo češčenje, se spominjamo
dogodka,  ki  je  za  vedno  spremenil
zgodovino  človeštva.  Ko  je  nadangel
Gabrijel  oznanil  Mariji,  da  bo  postala  mati
Jezusa  Odrešenika,  je,  čeprav  ni  povsem
razumela  oznanila,  zaupala  Bogu  in  mu
odgovorila:  »Glej,  Gospodova  služabnica
sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!« (Lk 1,38).
Ampak kaj je storila takoj potem? Potem ko
je  prejela  milost  postati  mati  Utelešene

Besede,  tega  daru  ni  zadržala  zase,
zapustila  je  svoj  dom in  šla  hitro  pomagat
sorodnici Elizabeti, ki je potrebovala pomoč
(prim.Lk  1,38-39).  Ko  je  pod  srcem nosila
Jezusa,  je  izvršila  dejanje  ljubezni,
dobrodelnosti, konkretnega služenja. In vse
to je storila v naglici!
To je naš vzor. Ona, ki je od Boga prejela
najdragocenejši  dar,  je odgovorila  tako,  da

se je  odpravila  na  pot,  da  bi  služila  in
prinašala Jezusa. Prosimo Našo Gospo,
da  tudi  nam  pomaga,  da  bomo
Kristusovo  veselje  prinašali  v  naše
družine,  našim  znancem,  prijateljem,
vsakomur.  Nikoli  se  ne  bojte  biti
velikodušni  z  Jezusom.  Splača  se!
Pojdite pogumno in velikodušno v svet,
da bosta lahko vsak mož in vsaka žena
srečala Gospoda.
Na  priprošnjo  naše  vnebovzete  Gospe
prosimo za luč Svetega Duha na našem

življenjskem potovanju. Naj bo v nas pogum
in  zaupanje  v  Božjo  in  njeno  materinsko
pomoč na slehernem koraku, ki nas bo vodil
do naslednje postaje. Po njeni zaslugi naj iz
našega  vsakdana  vselej  izžareva  veselo
praznovanja vere in ljubezni do Kristusa, ki
ga je ona sama prinesla med nas, da bi nas
popeljal v resnično Življenje.

Po: papež Frančišek, 2013

Ljudsko ime za današnji praznik »velika maša«
je  mogoče  res  nastalo  zaradi  velikega števila
ljudi, ki so na ta dan prišli na praznovanje, in
zaradi slovesnosti, ki so se ta dan vršile. Gotovo
pa je ime še bolj utemeljeno v veliki ljubezni
vernikov  do  svoje  vnebovzete  Matere  in
njenega Sina Jezusa, ki se tudi na ta dan pri
sveti maši daruje za vse nas. 
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Vsemogočni večni Bog, brezmadežno
Devico Marijo, mater svojega Sina, si s

telesom in dušo vzel v nebeško slavo. Naj
bomo vedno umerjeni v to, kar je Božjega,
da bomo v nebesih deležni njene slave. Po

Kristusu našem Gospodu. Amen.
Po: Molimo s Cerkvijo – leto 

A

MATI, VODI ME
O Mati čudovita, 
daruj me svojemu ljubljenemu Sinu 
kot njegovo večno lastnino!
Po tebi me je Jezus odrešil, 
po tebi naj me zdaj sprejme. 
O Mati usmiljenja, 
podeli  mi  milost,  da  dosežem  od  Boga
resnično modrost! 
Sprejmi me, prosim, med število tistih, 
ki  jih  ti  ljubiš,  učiš  in  vodiš,  hraniš  in
braniš 
kakor otroke, ki so popolnoma tvoji.
O zvesta Devica, 
daj, da bom v vseh rečeh popoln učenec,
posnemovalec in služabnik
učlovečene Božje Modrosti, 
tvojega Sina Jezusa Kristusa. 
Daj me njemu tako popolnoma v last, 
da po tvoji priprošnji in po tvojem zgledu 
dosežem  na  zemlji  polnost  Kristusove
starosti 
in v nebesih polnost njegove slave. 
Amen. 

Odgovóril ji je in dejal: 
»Ni lepo jemati kruh otrokom 

in ga metati psom.« 
Ona pa je rekla: 

»Tako je, Gospod, pa vendar 
tudi psički jedo od drobtinic, ki

padajo z mize 
njihovih gospodarjev.« 

Tedaj je Jezus odgovóril. Rekel ji
je: »O žena, 

velika je tvoja vera! 
Zgodí naj se ti, kakor želiš!« 

In njena hči je ozdravela 
tisto uro. (Mt 15,26–28)

Mt 15,21–28

TRDA VERA DOSEŽE TUDI MILOST

Prikličimo si pred oči podobo žene, ki jo 
srečamo v današnjem evangeliju. Ta 
poganska Feničanka se Jezusu približa s 
ponižno prošnjo: »Gospod, Davidov sin, 
usmili se me! Mojo hčer zelo muči hudi 
duh.« Jezus, ki ga iz evangeljskih poročil 
poznamo kot dobrotnika vseh, ki so v 
stiskah in težavah, se do te žene obnaša 

prav strašno, neprijazno. Najprej se zanjo 
sploh ne zmeni, potem ji reče, da s pogani
noče imeti opravka, višek zavračanja pa 
so njegove besede: »Ni lepo jemati kruha 
otrokom in ga metati psičkom.« Otroci so 
člani izvoljenega ljudstva, psički pa 
podoba poganov. Žene ta »rasistična« 
izjava ne odbije, Jezusa vseeno prosi za 
»drobtinice, ki padajo z mize«. Takšno 
vztrajno zaupanje Jezusa razoroži in 
vpričo apostolov, ki so se čudili njegovi 
dotedanji trdoti, jo pohvali: »O žena, kako 
velika je tvoja vera! Zgodi naj se ti, kakor 
želiš!« Razlagalci tega odlomka 
pripominjajo, da je Jezus s svojo 
navidezno grobostjo in neprijaznostjo 
preizkušal vero te uboge žene. Ni pa to 
zapisano zato, da bi tudi mi (tudi 
duhovniki) ravnali podobno v odnosu do 
ljudi, ki iščejo pomoč. Jezus je s svojimi 
Božjim pogledom videl ženi v srce in je 
dobro vedel, da je s takšnim ravnanjem ne
bo odbil, vedel je, da je v njenem srcu tako
močna ljubezen do bolne hčerke, da ji 
njene prošnje ne bo mogel odreči.
Zgodba je zapisana zlasti zato, da bi se ob

tej ženi, ki Boga ni poznala, naučili trdne
vere. Takšna vera je »slepa ljubezen«. Slepa,

ker ne vidi nobenih ovir, slepa, ker vidi tudi v
temi preizkušenj. Vera je »slepa ljubezen«,
ker se da voditi Jezusu in sprejema njegov

pogled na življenje. Ta pogled pa je jasnejši,
višji. Komu se moram zahvaliti za ta pogled?

Upam, da bo marsikdo lahko odgovoril:
staršem, posebno materi.

Po: S. Čuk, Misli srca
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