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EVANGELIJ: Vedno moramo biti 
pripravljeni Lk 12,35-40 
Tisti čas je Jezus rekel svojim 
učencem: 35 »Vaša ledja naj 
bodo opasana in svetilke 
prižgane, 36 vi pa bodite 
podobni ljudem, ki čakajo, kdaj 
se bo njihov gospodar vrnil s 
svatbe, da mu odprejo takoj, ko 
pride in potrka. 37 Blagor tistim 
služabnikom, ki jih bo gospodar 
ob svojem prihodu našel budne! 
Resnično, povem vam: Opasal 
se bo in jih posádil za mizo. Pristopil bo in jim stregel. 38 In če pride ob drugi 
ali tretji nočni straži in jih najde takó, blagor jim! 39 Védite pa: Če bi hišni 
gospodar vedel, ob kateri uri pride tat, ne bi pústil vlomiti v svojo hišo. 40 
Tudi vi bodite pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin 
človekov.« 
 
NEDELJSKE IN PRAZNIČNE SVETE MAŠE 
Od praznika naše farne zavetnice Marije Vnebovzete, bodo praznične in 
nedeljske maše v župnijski cerkvi. Med tednom pa v kapeli. 
 
ROMARSKA SHODA NA SLADKI GORI 
V ponedeljek ob 20. uri, vabljeni na romarski shod na Sladko Goro, kjer bo 
romarska sveta maša in po njej romarski vrtec. Romarski shod bo vodil 
prodekan in župnik na Ponikvi mag. Alojz Kačičnik. Drugi marijanski 
romarski shod, z blagoslovom zelišč in sveč, bo v torek, ob 10. uri. Romarski 
shod bo vodil škof dr. Stanislav Lipovšek. Lepo vabljeni na romanje k 
Sladkogorski Materi Božji. 
 
ROMARSKI SHOD NA TINSKEM 
V sredo, ob 19. uri, vabljeni na romarski shod na Tinsko. 
 
VNEBOVZETJE DEVICE MARIJE – PRAZNIK NAŠE ŽUPNIJE 
V četrtek je zapovedan praznik Marijinega vnebovzetja. Za našo župnijo je 
to še prav poseben praznik, saj je naša župnijska cerkev posvečena 



Marijinemu vnebovzetju in bomo po dveh letih zopet obhajali bogoslužje 
na ta dan v cerkvi sami. Zato res povabljeni k prazničnemu bogoslužju, ob 
7., 9., in slovesni sveti maši ob 10.15. Med svetimi mašami bomo obnovili 
posvetitev slovenskega naroda Božji Materi Mariji.  
Da se bomo lahko po slovesni sv. maši malo poveselili pred cerkvijo, vas 
lepo naprošam za dobrote kruha in peciva. Prinesite jih kar s seboj. Hvala. 
 
PRAZNOVANJE GODU SV. ROKA, 15. in 16. avgust 
V petek je god sv. Roka. Praznovanje njemu v čast bomo pričeli že v četrtek 
15. avgusta ob 17. uri, ko bo prvi romarski shod, slovesno mašo bo daroval 
gospod Zvone Podvinski, duhovnik za Slovence na Švedskem. Po maši bodo 
pete litanije in blagoslov z Najsvetejšim. 
Na sam praznik v petek, bodo svete maše ob 7., 8., 9., 10. in ob 18. uri pri 
sv. Roku. Sv. maša pri 4. kapeli bo ob 8. uri. Osrednja romarska sveta maša 
bo ob 10. uri, ki jo bo vodil upokojeni ljubljanski nadškof dr. Anton Stres. 
Lepo vabljeni k prazničnemu bogoslužju k sv. Roku. 
Vabim vas, da poživimo romarski duh, naj čim več avtomobilov ostane v 
dolini. Bo pa na voljo brezplačen prevoz s kombijem za tiste, ki ne morejo 
peš. Kombi bo stal med župniščem in šmarskim hramom. Tiste pa, ki se 
boste peljali, pa prosim upoštevajte navodila redarjev. Lepo prosim, da 
skupaj skrbimo tudi za primerno vzdušje, še posebej zunaj cerkve v času ko 
potekajo svete maše in tudi po končanih svetih mašah. 
 
BLAGOSLOV PŠENICE PRI SV. ROKU 
Prihodnjo nedeljo  po prazniku sv. Roka je običaj, da blagoslovimo pšenico. 
Sveta maša z blagoslovom pšenice bo ob 10.30 uri. 
 
DAR ZA OBNOVO ŽUPNIJSKE CERKVE  
Veliko dela je bilo že opravljenega, brez vaše velike podpore, pomoči, dela, 
prizadevanja in darov nebi prišli tako daleč. Tlak je položen in je izredno 
lep, v cerkev prihajata dva stranska obnovljena oltarja, na pročelju vhoda 
sta nameščeni dve kamniti okni rozeti, tako cerkev počasi dobiva končno 
podobo. Seveda pa vse to s seboj prinaša tudi račune, ki jih je potrebno 
plačati. Zato bo ob prazniku naše farne cerkve in romarskih shodih pri sv. 
Roku, pri vseh svetih mašah vaš dar namenjen za obnovo župnijske cerkve. 
Lepo naprošeni tudi za prostovoljne darove. Na prvo nedeljo v avgustu ste 
za obnovo cerkve darovali 1.479,10€. Bog povrni za vsak vaš dar. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE  
V mesecu avgustu skrbijo za cerkev pri sv. Roku in kapelo v veroučni učilnici 
verniki iz Stranja in Belega. 
 
Ljudje, ki živijo brez upanja, zamujajo življenje. V svojem življenju ne 
najdejo niti smisla niti nečesa, čemur bi se bilo vredno posvetiti. Povsod 
vidijo bolj ali manj skepticizem, utrujeno odkimavanje: saj vse skupaj sploh 



nima smisla. Saj nič ne pomaga. Upanje nas ohranja pri življenju. Po Pavlu 
upamo na to, česar ne vidimo. Ne vidimo tega, na kar postavljamo svoje 
življenje. Toda v to upamo. To ni nikakršno pehanje za utopijo. Upanje nam 
nudi večjo trdnost v življenju. Tako se kaže tudi v Pismu Hebrejcem, ki ga 
beremo na 19. nedeljo med letom, kjer vero opredeli takole: »obstoj 
resničnosti, v katere upamo« (Heb 11,1). To, kar upam, mi v tem trenutku 
nudi trdnost. In ker imam trdnost, grem potolažen naprej v prihodnost.  
Krščansko upanje ima svojo utemeljitev v križu Jezusa Kristusa in v 
njegovem vstajenju. Križ je simbol za neuspeh in vse, kar prekriža naše 
življenje. Nekateri ljudje zamudijo življenje zaradi strahu pred tem, kar bi se 
jim lahko pripetilo od zunaj. Imajo vtis, da ne morejo načrtovati svojega 
življenja. Ker je nenehno odvisno od zunanjih dejavnikov, se raje odpovejo 
vsakršnemu načrtu za prihodnost. Živijo le iz dneva v dan. Toda križ jih vodi 
k vstajenju. Za nas kristjane je znamenje upanja, da ne obstaja nič, česar ne 
bi bilo možno spremeniti, da ne obstaja nobena vrsta teme, ki je ne bi bilo 
mogoče razsvetliti, noben neuspeh, ki ne bi mogel postati nov začetek, 
nobena smrt, ki je ne bi bilo mogoče spremeniti v življenje. Po: A. Grün 
 

19. NEDELJA MED LETOM 

Ponedeljek 
12.8.2019 

sv. Ivana 
Šantalska 
redovnica 

8.00 
 

20.00 

za † Ano Očko 
 
romarski shod na Sladki Gori 

Torek 
13.8.2019 

Poncijan in 
Hipolit 

mučenca 

8.00 
 

10.00 

za † Srečka Šraml 
 
romarski shod na Sladki Gori 

Sreda 
14.8.2019 

sv. Maksimilijan 
Kolbemučenec 

8.00 
19.00 

za † Vero Užmah 
romarski shod na Tinskem 

Četrtek 
15.8.2019 

MARIJINO 
VNEBOVZETJE –

veliki šmaren 

7.00 
 

9.00 
 

10.15 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
17.00 

sv. 
Rok 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Marijo, Roka in Johana Čakš  
za † Terezijo in Jožeta Jecl  
za † Silvota Hostnik, 30. dan 
za † Jurija (obl) in Matildo Fajs  
za † Iztoka Cerovšek 
za † Rudolfa Zidar 
za † Jožeta, Franca in Marija 
Kadenšek, Alojza in Terezijo Guzej, 
rodbino Kajba 
za † Marico, Rudolfa in Jožefo 
Galuf, Frančeka, Franca in Nežo 
Pogelšek 
za † Franca Žavski, dvojne starše, 
Karlija in Ido Narat, sestre in brate 
za † Marijo, Roka in Toneta 
Metličar, rodbino Hrovat, Janeza in 
dve Mariji Čebular, Ivana Krajnc  → 



za † Rafaela Borovšek (obl) 
za † Ludvika Pekošak 
za † Marijo in Antona Košir, 
sorodnike 
za † Nežo (obl.) in Jožeta Šumec 

Petek 
16.8.2019 

SV. ROK 
spokornik 

7.00 
8.00 
8.00 

 
9.00 

 
 
 
 

 
10.00 

 
 
 
 
 

18.00 

za zdravje in božji blagoslov 
za † Zinko Ferleš 
4. kapela 
za duhovne poklice 
za † Antona Ribič 
za † Metoda Vrbek (obl) 
za † Antona in Antonijo Grobelšek, 
starše Perkovič, brata Edota in 
Stankota, Marijo Šket, Jožeta in 
Amaljio Vosner, Bertija Tratnik 
za † Stankota Nunčič, Franca in 
Antonijo Vrbek, Jožefa, Janeza in 
Antonijo Nunčič 
za † Frančeka Šolinc 
za † Jerneja Zvonar, Janeza, Karla in 
Alojzijo Pezdevšek 
za † Karolino Cvetko 
za † Antona Kramperšek, Štefana in 
Stankota Čakš, starše Čakš in 
Kramperšek 
za † Ernesta Grobin (obl) Jožeta in 
Slavico (obl) Cestnik 

Sobota 
17.8.2019 

sv. Evzebij 
papež 

19.00 za † Edija Lorger, starše, Slavico 
Rebernik, Vinkota Drofenik, družino 
Kojterer 
za † Terezijo Herček 

Nedelja 
18.8.2019 

20. NEDELJA 
MED LETOM 
sv. Helena 

cesarica 

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 
 

10.30 
sv. 
Rok 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Franca Lah (obl), sorodnike 
po namenu 
za † Dragico Orač (obl) 
za † Leopolda, Zinko, Urško in 
Martina Jecl 
za † Frančeka Drame  
za † Ivana Sitar (obl) 
za † Justino, Aleksandra, Ivana, 
Berto in Petra Skrnički, Franca, 
Frančiško in Martina Pezdevšek, 
Ivana, Marijo, Borisa in Danijela 
Jernejc, Henrika in Stanislavo Verk 
za † Jožeta in Štefko Linasi 
za † Marijo Majcen 
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