
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

MARIJINO VNEBOVZETJE 
 

Pri Slovencih je 
praznik 
Marijinega 
vnebovzetja 
izredno 
priljubljen in 
ima različna 
imena. 
Največkrat mu 
pravimo veliki 
šmaren, 
pogosto velika 
maša, nekoliko 
redkeje velika 
gospojnica. 
Vsa ta in še 
druga imena 
hočejo poudariti, da je to eden največjih Marijinih 
praznikov. Zelo pomenljivo je, da so bile 
najstarejše cerkve v tistih krajih, kjer se je 
krščanstvo med Slovence širilo iz Ogleja, vse 
posvečene Mariji vnebovzeti. 
Bogoslužna imena za ta praznik so bila zelo 
različna. 'Vnebovzetje' je bilo sprva zelo redko, 
kajti kristjani na Vzhodu, kjer se je praznik najprej 
uveljavil, raje govorijo o Marijinem 'zaspanju', 
'preselitvi' ali 'odhodu' Jezusove matere. Vsebina 
praznovanja pa je od vsega začetka Marijin 
'odhod' s tega sveta. Misel na smrt je bila pri 
praznovanju temeljna, vendar pa se ne ustavi pri  

 
 
 
 
 
 
smrti sami, temveč gre k poveličanju – k 
zmagoslavnemu Marijinemu vstopu v nebesa in k 
sredniški vlogi, ki jo Marija poslej izvršuje v 
nebesih. 
 

 

 

 
 

 Danes, 14. 8., na predvečer praznika 
Marijinega vnebovzetja lepo vabljeni k 
večerni sv. maši, ki bo ob 20.00 s procesijo 
s svečkami.  
 Jutri, 15. 8., je slovesni praznik - 
Marijino vnebovzetje - veliki šmaren.   
Prva sv. maša bo ob 7.30, slovesna pa ob 
9.30 s procesijo, ki jo bo spremljala godba 
na pihala. Vsi prav lepo vabljeni! 
 Prihodnjo nedeljo, 21.8., bo lepa nedelja v 
cerkvi sv. Janeza Krstnika na Poljani s sv. 
mašo ob 9.30. Zato v župnijski cerkvi ne bo 
druge sv. maše! 
  

DAROVALCI 
 
 
 

Za drenažo na Lešah: 
Lojzka Dobrodel 24 €; N. N. 100 
€; Jaka Žaže 100 €; Drago 
Plešivčnik 980 €; Halina Burdzi 
50 €. 
Za izplačilo drenaže je 
potrebnih še 37.488,91 €. 
 

HVALA ZA DAROVE! 

 
 Oznanila 
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     20. NEDELJA MED LETOM 
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14. 8. 2022  –  20. NEDELJA  
MED LETOM 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Marijo in Milana Brložnik, Cvetka 
in Marjan Berložnik 
20.00 za +Antona in Regino Veberič, nato 
procesija s svečkami 
 

PONEDELJEK, 15. 8., MARIJINO 
VNEBOVZETJE - VELIKA MAŠA 

7.30 za +Miroslava Lorber, Berta 

9.30 za vse žive in pokojne župljane, 
nato procesija 
 

TOREK, 16. 8.,  Rok, spokornik 
18.00 za +Marijo Havle 
19.00 v Domu /za +Uršulo Krevzel, 
Ljudmila Pečoler/ 
 

SREDA, 17. 8., Hijacint, redovnik 
7.30 za +Jelko Križman 
 

ČETRTEK, 18. 8. , Helena, cesarica 
19.00 za +Pavlo Novak, obl. 
 

PETEK, 19. 8., Janez Eudes, duhovnik 
7.30 za +Franca Dobnika, sestrična Zlatka 
      
SOBOTA,  20. 8., Bernard, opat 
19.00 za +Berto Jožefo Komar, Lešnikovi 
 

21. 8. 2022  –  21. NEDELJA  
MED LETOM 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 na Poljani lepa nedelja, sv. maša za 
+Marijo Golob, družina Podričnik-Goričan 
 

 

 
 

 
19. avgust 

JANEZ EUDES 
 

Janez Eudes se je rodil 14. novembra 1601 v 
mestu Ri pri Argentanu. Oče, po poklicu 
zdravnik, in mati sta ga skrbno vzgajala, da je 
rad molil, se pridno učil, pa tudi pri igrah je bil 
z vso dušo. Oče ga je želel izšolati za lepo 
prihodnost v svetnem poklicu, Janez pa se je 
že ob začetku svojega študija odločil za 
duhovniški poklic. Med študijem se je navdušil 
za oratorijance, družbo svetnih duhovnikov s 
posebno duhovnostjo. V raznih redovnih 
hišah je končal študij bogoslovja in bil leta 
1625 v Parizu posvečen za duhovnika. Zaradi 
bolehnosti je začel z misijonskim delovanjem 
šele sedem let po novi maši, potem pa je bil 
nad štirideset let ljudski misijonar. Ti misijoni 
so trajali več mesecev. Njegove besede so šle 
ljudem do srca in so tudi zakrknjene grešnike 
vodile k spovednici in trajnemu poboljšanju. 
Uspehe je imel zaradi preprostega, 
neposrednega in prepričljivega načina, 
predvsem pa zato, ker je zajemal ogenj iz 
Srca Jezusa. O vseh apostolskih vprašanjih, s 
katerimi se je ukvarjal, je Janez tudi pisal. 
Njegovi spisi se odlikujejo po preprostosti in 
srčni toplini. Umrl je po hudi bolezni, in sicer 
19. avgusta 1680 v mestu Caen. 
 

Izdajatelj: Župnija Prevalje, Na Fari 44,  
2391 Prevalje; tel.: 02 824 02 21, ali 

GSM: 041 390 700;  
TRR: SI56 048700002867311;  

uradne ure vsak dan po sv. maši;  
e–mail: zupnija.prevalje@gmail.com. 

www.zupnija-prevalje.si 
Odgovarja: Franc Brglez, župnik 

 

 
 Svete maše 
 
 

 
 Svetnik tedna 
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