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Odgovorni urednik: mag. F. Bertolini, župnik 

Prag večnosti so prestopili: 
Miljana Skočir, Poštelska 4; Marija  Letič (86), C. 

zmage; Terezija Planinc (94), Goriška ulica; Darko 

Humski (68), Ul. heroja Zidanška; Marija Preložnik 

(91), Ferkova ul.; Ivo Grauf (88), Ljubljanska ul.; 

Nada Marečić (79), C. zmage; Angela Smej (93), Be-

tnavska c.; Tončka Hrastnik (86), Besednjakova ul.; 

Metka Orešič (94), Koseskega ul.;  

Živeti in delati z drugimi je pot duhovne rasti. Običajno živ-
ljenje, bodisi v družini, župniji, redovni skupnosti ali kateri-
koli skupnosti, je sestavljeno iz številnih vsakdanjih stvari. 
Jezus je svoje učence prosil naj bodo pozorni na podrobnos-
ti: da je na svatbi zmanjkalo vina, da se je ena izmed ovac 
izgubila, da sta dva novčiča vdove za tempelj več vredna, 
kot veliki denarji nekaterih drugih, da je treba imeti dovolj 
olja za svetilke, če bo ženin odlašal s prihodom itd. Skup-
nost, ki ceni male podrobnosti ljubezni, katere člani skrbijo 
drug za drugega in ustvarjajo odprt prostor za evangeljsko 
sporočilo, je kraj, kjer je navzoč vstali Gospod, ki jo posve-
čuje v skladu z Očetovim načrtom.   

Sveti zakon so sklenili: 
Mitja Korošec in Nada Zgonjanin, Popovičeva ulica. 
Denis Pangrčič in Tina Rauter iz Tezna. 

Evangelij in skupnost  

 V krščansko občestvo so bili sprejeti: 

Neža Bombek, Pariške komune; Lin Horvat, 
Regentova; Teo Marinčič-Tominc, Šarhova;  

MARIJINO VNEBOVZETJE 
Marija je bila prva, ki je vzela v naročje Božjega Sina, Jezusa, ki je 
postal otrok. Zdaj je prva, ki je poleg Njega v nebeški slavi. Kar praz-
nujemo 15. avgusta, je velika skrivnost, predvsem skrivnost upanja in 
veselja za vse. V Mariji vidimo cilj, proti kateremu hodijo vsi, ki zna-
jo lastno življenje združiti z Jezusovim. Ki znajo hoditi za Njim, kot 
je to storila Marija. Ta praznik nam torej govori o naši prihodnosti. 
Pravi nam, da bomo nekoč tudi mi poleg Jezusa v Božjem veselju. 
Hkrati nas vabi, naj bomo pogumni, naj verjamemo, da lahko moč 
Kristusovega vstajenja deluje tudi v nas in nas spreminja v može in 
žene, ki se vsak dan trudijo živeti kot vstali ter v temino zla, ki je na 
svetu, prinašajo luč dobrega.  
Ko govorimo o Mariji, na nek način govorimo tudi o nas samih, o vsa-
kem izmed nas: tudi nam je namenjena tista neizmerna ljubezen, ki 
jo je Bog na popolnoma edinstven in neponovljiv način pridržal za 
Marijo. Ko na praznik vnebovzetja gledamo Marijo, nas ona odpira za 
upanje in za veselja polno prihodnost. Marija nam kaže tudi pot: nje-
nega Sina sprejmimo v veri; nikoli ne izgubimo prijateljstva z Njim, 
ampak se pustimo razsvetljevati in voditi Njegovi besedi; hodimo za 
Njim vsak dan, tudi v trenutkih, ko naši križi postanejo težki. 
»Na nebu se je prikazalo veliko znamenje: žena, ogrnjena s soncem, 
in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec dvanajstih 
zvezd« (Raz 12,1).  Bog je Marijo izbral za resnično skrinjo zaveze, 
kot tisto, ki je človeštvu podarila Odrešenika. Sedaj nas vabi, da tudi 
mi na svoj skromen način postanemo skrinja, v kateri je prisotna 
Božja Beseda, ki je preoblikovana in poživljena z Njegovo prisotnos-
tjo. Tako bi vsakdo v sočloveku lahko prepoznal Božjo bližino in ljud-
je bi živeli v občestvu z Bogom.  BENEDIKT XVI 
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Telovo, 11. junija 2020 

Hvala vsem za pomoč in dobro voljo  

8.6.2020, Tone Žerdin 90 let  

Oratorij 2020 

POL LETA UKREPOV COVID 19  

Sredi septembra bo minilo pol leta odkar se v vsakdanjem 

življenju srečujemo z varnostnimi ukrepi za omejitev širje-

nja virusa covid 19. Prvi najstrožji ukrepi so popolnoma 

ustavili naše običajno vsakdanje življenje. Potem smo se na 

situacijo počasi navadili in z milejšimi ukrepi, ki so sledili 

se je življenje kolikor toliko vrnilo v ustaljene tire. V cer-

kvah smo po tem obdobju »zgubili« približno 1/3 rednih 

nedeljskih obiskovalcev svete maše. Ti ljudje sedaj živijo 

svojo vero na nekoliko drugačen način. Niso več del oltar-

nega občestva kot so bili prej. Tisti, ki se čutimo odgovor-

ne, da bogastvo življenja vere v skupnosti omogočimo tudi 

drugim, stojimo pred izzivom, kako s temi ljudmi ohraniti 

lepe krščanske in prijateljske vezi, kako jih na primeren 

način povabiti spet v cerkev in kako jim pomagati, da se 

bodo med nami čutili sprejete in vključene v odrešenjsko 

poslanstvo župnije. 

VEROUK 2020/2021 

1. razred: ponedeljek ob 17h  
(od ponedeljka 14. septembra) 
OSTALI OD PON. 7. SEPTEMBRA 
2. razred: torek ob 16.30 
3. razred: torek ob 16.30 
4. razred: torek ob 15.30 
5. razred: torek ob 15.30 
6. razred: ponedeljek ob 15.30 
7. razred: ponedeljek ob 15.30 
8. razred, ponedeljek ob 15.30 

1. razred uči L. Muršič, ostale F. Bertolini 


