
 

33. teden 
GODOVI   

IN PRAZNIKI 
BOGOSLUŽNO 

BRANJE 
SVETE MAŠE 

11. 8. 2019 

19. NEDELJA 

MED LETOM 

 

 

Sv. Klara 
Asiška, 

ustanoviteljica 
klaris 

Mdr 18,6-9; Ps 

33,1.12.18-

19.20-22; Heb 

11,1-2.8-19; Lk 

12,32-48 

ob 9. uri 
za + Danka Škrgata 

KAPELA 
p. Andrej ob 10.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

ob 11. uri 
za zdravje brata in 

nečaka  
(namesto 5.8.) 

12. 8. 2019 
PONEDELJEK 

Ivana 
Šantalska, 

vdova, 
redovnica 

5 Mz 10,12-22; 

Ps 147,12-13.14-

15.19-20; Mt 

17,22-27 

KAPELA 
p. Andrej ob 18.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

 

ob 19. uri 
za + Zigante 

Klaudija 

13. 8. 2019 
TOREK 

Poncijan, 
papež in 
Hipolit, 

duhovnik, 
mučenca 

 

5 Mz 31,1-8; 5 

Mz 32,3-

4.7.8.9.12; Mt 

18,1-5.10.12-14 

 

KAPELA 

ob 7.30: za +br. 
Lucija in sestri 

Marijo in Ivanko 
 

 

 
KAPELA 

p. Andrej ob 18.00 
GM:za + Jožeta 

Koširja 
 

14. 8. 2019 
SREDA 

Maksimilijan 
Kolbe 

duhovnik, 
mučenec 

 

5 Mz 34,1-12; Ps 

66,1-3.5.8.16-17; 

Mt 18,15-20 

KAPELA 

p. Andrej ob 18.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

 

 

ob 19. uri 
v dober namen 

15. 8. 2019 

MARIJINO 

VNEBOVZETJE 

Tarzicij, 
mučenec 

Raz 1,19;12,1-

6.10; Ps 

45,10.11.12.16; 

1 Kor 15,20-26; 

Lk 1,39-56 

ob 9. uri 
za zdravje prijateljice 

KAPELA 
 

p. Andrej ob 10.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

 

ob 11. uri 
po namenu p. 

Marjana 

16. 8. 2019 
PETEK 

Rok 
romar, 

spokornik 

Joz 24,1-13; Ps 

136,1-3.16-

18.21-22.24; Mt 

19,3-12 

KAPELA 
p. Andrej ob 18.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

 

ob 19. uri 
za zdravje in božje 

varstvo 

17. 8. 2019 
SOBOTA 

Evzebij, 
papež, 

mučenec 

 

 

Joz 24,14-29; Ps 

16,1-2.5.7-8.11; 

Mt 19,13-15 

 

KAPELA 

p. Andrej ob 18.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

 

ob 19. uri 
za + Andreja 

Sedeja 

18. 8. 2019 

20. NEDELJA 

MED LETOM 

Helena, 
cesarica 

Jer 38,4-6.8-10; 

Ps 40,2.3.4.18; 

Heb 12,1-4;  

Lk 12,49-53 

ob 9. uri 
za + Ano in Benedikta 

 in ++ iz družine 
KAPELA 

p. Andrej ob 10.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

ob 11. uri 
za + Ivana 
Urbanca 

  18. nedelja med letom: VEDNO MORAMO BITI PRIPRAVLJENI5    
»Védite pa: Če bi hišni gospodar vedel, ob kateri uri pride tat, ne bi pústil 
vlomiti v svojo hišo. Tudi vi bodite pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, 
bo prišel Sin človekov.« (Lk 12,39-40). Biti čuječ, biti buden, pomeni biti 
priseben, živeti tukaj in sedaj. V stiku s tem kar živim in kako živim. To v 
današnjem času ni tako lahko in preprosto, ker je vse narejeno tako, da te 
iztrže iz stika s seboj in globinami tvoje duše in srca. Biti čuječ je hoja po strmi 
in ozki poti in zahteva disciplino in samoodpoved, spet nekaj kar danes ni 
popularno in prijetno. Po kateri poti hodiš ti? Se boš ustavil in zamislil nad 
božjo besedo in nekaj spremenil? Ali pa boš hitro »zbežal« stran v pozabo in 
raztresenost? 
 

11.avgust: SVETA KLARA ASIŠKA, ustanoviteljica klaris 
Sveta Klara (1193/94 – 1253) se 
je rodila v Assisiju bogatemu 
plemiču Favaroneju d´Offredu-
ccio in materi Hortulani, ki je 
vzgajala svoje tri hčerke v trdni 
veri, plemenitosti in ljubezni do 
ubogih. Osemnajstletna se je po 
Frančiškovem zgledu leta 1212 
odpovedala bogastvu in svet-
nemu blišču ter se povsem 

posvetila Bogu. Kmalu so se ji pridružile mlajša sestra Neža in druge 
prijateljice – in pri Svetem Damijanu je nastala redovna skupnost. Klara in 
njene sestre so živele v strogi klavzuri in skritosti preprosto, globoko 
bogomiselno življenje v najvišjem uboštvu ter sestrinski ljubezni in edinosti. 
Klara je bila prva žena v meništvu, ki je napisala svoje Vodilo – ki predpisuje 
strogo uboštvo – in si izbojevala njegovo potrditev od papeža Inocenca IV.; 
potrdil ga je dva dni pred njeno smrtjo 9. avgusta 1253. 
 

15. avgust: MARIJINO VNEBOVZETJE 
Kristusovo vstajenje in vnebohod sta bila za Marijo 
veliki prelomnici. Od tedaj si je želela, da bi bila tudi 
ona čim prej tam, kjer je njen poveličani Sin. Želja se ji 
je izpolnila takoj po končanem zemeljskem življenju, 
ko je bila z dušo in telesom vzeta v nebeško slavo. 
Marijino vnebovzetje („veliki šmaren“, „velika maša“) 
je najstarejši Marijin praznik. V Jeruzalemu so že v 
5. stoletju obhajali 15. avgusta spomin dneva, ko je 
Marija zaspala.  
To, kar se je zgodilo na Mariji, kaže vnaprej, kaj se bo 
zgodilo na nas vseh, na celotnem Kristusovem 
skrivnostnem telesu - Cerkvi. 


