
Avgust ima ime po rimskem cesarju; 
po tistem, ki je ukazal, »naj se popi-
še ves svet« in je to upošteval in sto-
ril tudi Jožef, soprog mlade Miriam. 
Rodila je Odrešenika. Vsako leto je 
na koledarju zapisan Njen god kot 
zapovedani praznik. Vnebovzetje; 

Marijino slovo od zemeljskih stvarnosti  v nebeški objem. K Sinu in Očetu in Svetemu 
Duhu. Sinu Jezusu pripada vnebohod, Njej vnebovzetje. On odide k Očetu sam, Ona je 
k Bogu privzeta. Kak zadrt protestnik bo hitro napletel visoko teorijo o Njeni drugoraz-
rednosti in se mimogrede obregnil še ob strahopetno podrejenost »dekle Gospodo-
ve«.  Primož Trubar je zapisal, da »kakor svetloba skoz glaž gre, ta glaž se ne razbije; 
v glihi viži rojen je naš Jezus od Marije.« Bi se dalo izraziti bolj slikovito? Težko in kar 
nemogoče je našteti vse pesnitve, upodobitve, uglasbitve … ,ki poskušajo ujeti v nazo-
ren prikaz Njeno lepoto, milino,dobroto, usmiljenost.  Marija Pomagaj imenuje ljudska 
vernost  našo nebeško mater, pesnik Pavel Golia pa Božja Mama.  Ta na bojišču išče  
sina  revni materi, pa »sonce vzide, sonce zajde, Marija išče in ne najde …«  Sporočilo, 
da tudi naše želje ne bodo vedno uslišane.  Le zakaj ne? Na taka in podobna stanja je 
pokojni teolog Marijan Smolik  rad dejal: Včasih je tako, da človek hoče, pa Bog noče.
 Naj nas Vnebovzeta spremlja na vseh poteh, in tako kot bo, bo prav.
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BOG VAS ŽIVI!
V mesecu avgustu prav na praznik mu-
čenke sv. Terezije Benedikte od Kri-
ža - Edith Stein, praznuje svoj visoki 
življenjski jubilej - 90 let, naša gospa 
Berta Golob.

Ob Vašem prazniku Vam čestitamo in 
se z Vami Bogu zahvaljujemo za vse, s 
čimer Vas je v tem zemeljskem življe-
nju obdaril. 

Hvaležni smo za Vaše nesebično delo 
in prispevek k naši župniji od samega 
nastanka župnije vse do danes - ko 
nas vsak mesec prijazno v župnijskem 
lističu Rast z uvodnikom na prvi strani 
uvedete v nov mesec, ki je pred nami 
in spomnite ter opomnite na glavno 
vsebino in poudarke prihajajočega me-
seca. Vaše sodelovanje v župniji skozi 
dobrih 30 let obstoja župnije je zelo 
veliko in bogato. Naj Vam dobri Bog 
bogato povrne in poplača za vse dob-
ro, ter Vam še naprej nakloni ljubega 
zdravja in moči.

To Vam iz 
srca želi-
mo hva-
ležni zla-
topoljski 
farani.

Bog Vas 
živi !

MARIJA JE VZETA V 
NEBESA

15. avgust

Pri Slovencih je praznik Marijinega vne-
bovzetja izredno priljubljen in ima različ-
na 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. Ze-
lo pomenljivo je, da so bile najstarejše 
cerkve v tistih krajih, kjer se je krščan-
stvo 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 govo-
rijo 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 zmagos-
lavnemu Marijinemu vstopu v nebesa in 
k sredniški vlogi, ki jo Marija poslej izvr-
šuje v nebesih.

ORATORIJ 2022
22.-26. avgust

Geslo letošnjega poletnega oratorija se 
glasi »za Božjo slavo«. Oratorij je skup-
no preživljanje počitniškega časa otrok 
z animatorji – starejšimi vrstniki, ki prip-
ravijo program za udeležence oratorija. 
Vsak dan se tako zvrstijo molitev, kate-
heza, pogovor, delavnice, igre in pesem. 
En dan se odpravimo tudi na oratorijski 
izlet. Oratorij poteka ob liku neke pozi-
tivne osebe, ki nam je lahko zgled. Le-
tošnji oratorij bo potekal ob sv. Ignaciju 
Lojolskem, ustanovitelju jezuitov, ki se 
je rodil leta 1491 v baskovski provinci v 
Španiji. Rojen je bil v plemiški družini na 
gradu Loyola, zato si je celo otroštvo in 
mladost želel, da bi postal dober vojak. 
Maja leta 1521, ko je bil star 19 let, ga 
je v času francoskega obleganja špan-
skega mesta Pamplona zadela topo-
vska krogla in mu poškodovala nogo. 
To je pomenilo konec njegove vojaške 
kariere. Ko je okreval, je prebiral veliko 
duhovnih knjig in življenjepisov svetni-
kov. Tako se je spreobrnil in se navdušil 
za svetost. Nekaj časa je živel v samoti, 
kjer je tudi začel s pisanjem svoje zna-
menite knjige Duhovne vaje. Pozneje 
je začel poglobljeno študirati na več 

univerzah, skupaj s prijatelji je opravil 
tudi zaobljubo čistosti in celibata, s tem 
dogodkom pa so pričeli ustanavljati 
Družbo Jezusovo. V Italiji je prejel maš-
niško posvečenje in tudi formalno usta-
novil novi red, jezuite. Umrl je 31. julija 
leta 1556. Leta 1622 pa je bil razglašen 
za svetnika (povzeto po Aleteia).

Tudi letos ste povabljeni, da v času 
oratorija spečete in prinesete sladke 
dobrote - pecivo, piškote, ... s kate-
rimi se bodo naši otroci in animatorji 
posladkali. Bog lonaj za vsak vaš pri-
spevek k oratoriju.



VEROUK 2022 - 2023
Urnik veroučne šole:

1. razred: ponedeljek ob 16.30

2. razred: ponedeljek ob 16.00

3. razred: ponedeljek ob 14.30

4. razred: ponedeljek ob 17.00

5. razred: četrtek ob 15.30

6. razred: petek ob 17.00

7. razred: četrtek ob 16.30

8. razred: ponedeljek ob 15.30

9. razred: četrtek ob 16.30

Verouk bodo poučevali naslednji kate-
heti in katehistinje:

1. razred: ga. Eva Pilar

2. razred: ga. Barbara Feguš

3. razred: župnik

4. razred: ga. Barbara Feguš

5. razred: župnik

6. razred: g. Bor Gazvoda

7. razred: g. diakon Peter Kovač

8. razred: župnik

9. razred: župnik

Vpis v veroučno šolo bo potekal v pe-
tek, 9. septembra: od 9h do 11h in od 
16h do 18h. Z veroučnim letom bomo 
začeli v nedeljo, 11. septembra s sveto 
mašo ob 10. uri.

Od nas so se poslovili...
 † Marijana Rosič, Šorlijeva ulica
 † Terezija Demšar, Ulica Franca 
Rozmana Staneta 
 

Božji otroci so postali...
 ● Neža Kuralt, Rupa

Sv. Lovrenc, diakon, 10. avgust 



Svete maše od 1.8. do 28.8. 
Maše, ki so napisane kot drugi namen, poševno, bodo 
opravljene drugje in so oddane maše.  
Pri nas so imenovane tisti dan, kot so napisane.

po
ne

de
lje

k

1 Alfonz M. 
Ligvorij, škof in 
cerkveni učitelj

19.00 +starši Bergant in sestra Francka
           +Franc Pfajfer, 30. dan

večernice 
med mašo

to
re

k

2 Štefan I., papež
porcijunkula

  7.00  za dež

sr
ed

a

3 Martin,
menih

19.00 +Franc Šifrer
RUPA 20.00 +Vencelj Kos

če
tr

te
k

4 Janez M. 
Vianney, 
arški župnik

19.00 +Jožef Tomšič, obl.
             
           

češčenje
po maši

pe
te

k

5 Marija Snežna

PRVI PETEK

19.00 +Tončka in Marjan Hafner    
           +Peter Kleč (brat)       

molitev za 
nove duhovne 
poklice ob 18h

so
bo

ta 6 JEZUSOVA 
SPREMENITEV 
NA GORI

19.00 +Slavka in Jakob Pečnak
           +Stjepan Vrbanič, obl. 
           +Terezija Demšar, 7. dan       

prvosobotna 
pobožnost

ne
de

lja 7 19. NEDELJA 
MED LETOM

  8.00 +Bojan Gogala, obl.
10.00 +družina Golob in Markovič

po
ne

de
lje

k

8 Dominik,
duhovnik

19.00 +Janez Škrlec molitvena 
ura 
po maši

to
re

k

9 Terezija B. od 
Križa

  7.00 za žive in pokojne župljane

sr
ed

a

10 Lovrenc,
diakon

19.00 +starši in Zdravko Prašnikar
RUPA 20.00 +Lovrenc Remic in Marjan
                        Lapan
                



če
tr

te
k

11 Klara, 
devica

19.00 +France Rozman in Dolfe Mežan, 
             duhovnika

češčenje
po maši

pe
te

k

12 Ivana Šantalska,
vdova

19.00 +starši in brat Zupan molitev za 
nove duhovne 
poklice ob 18h

so
bo

ta 13 Poncijan in 
Hipolit,
mučenca

19.00 +starši in brat Markun         

ne
de

lja 14 20. NEDELJA 
MED LETOM

  8.00 za žive in pokojne župljane
10.00 +Marija Matko

po
ne

de
lje

k

15 MARIJINO 
VNEBOVZETJE,
veliki šmaren

  8.00 za žive in pokojne župljane
10.00 +Švigelj, Otoničar, Korošec

zapovedani 
praznik

to
re

k

16 Rok,
romar, spokornik

  7.00  za zdravje (Š)

sr
ed

a

17 Evzebij,
papež in 
mučenec

19.00 +Peter Kleč (sosedje)
RUPA 20.00 +Janez in sestre Strupi
                      +Lovro Remic

če
tr

te
k

18 Helena,
cesarica

19.00 +Marija in Ivan Tomac češčenje
po maši

pe
te

k

19 Janez Eudes,
duhovnik

19.00 v zahvalo za življenje (80 let) molitev za 
nove duhovne 
poklice ob 18h

so
bo

ta 20 Bernard,
opat

19.00 +Alojz Dulc

ne
de

lja 21 21. NEDELJA 
MED LETOM

  8.00 za žive in pokojne župljane
10.00 +Roman Bučinel

po
ne

de
lje

k

22 Devica Marija 
Kraljica

19.00 +Milan Kolman, obl. molitvena 
ura
po maši

to
re

k

23 Roza iz Lime, 
devica

  7.00 +Marija Vučko



Nedeljska Božja beseda

19. nedelja med letom 
Prvo berilo: Mdr 18,6-9 Božja dela kličejo k zaupanju 
Drugo berilo: Heb 11,1-2.8-19 Pravični so vedno Bogu zaupali 
Evangelij: Lk 12,32-48 Vedno moramo biti pripravljeni

20. nedelja med letom
Prvo berilo:      Jer 38,4-6.8-10 Preroka Jeremija ne poslušajo vsi  
Drugo berilo: Heb 12,1-4 Potrpežljiva vztrajnost je vsem potrebna 
Evangelij: Lk 12,49-53 Za Jezusa se je treba odločiti

21. nedelja med letom 
Prvo berilo:      Iz 66,18-21 Bog kliče in rešuje iz vseh narodov 
Drugo berilo: Heb 12,5-7.11-13 Bog nas očiščuje s trpljenjem 
Evangelij: Lk 13,22-30 Jezus je odrešenik vseh ljudi

22.  nedelja med letom
Prvo berilo: Sir 3,17-18.20.28-29 Ponižni je velik pred Bogom 
Drugo berilo: Heb 12,18-19.22-24 Kristjani smo Bogu blizu 
Evangelij: Lk 14,7-14 Kdor se ponižuje, bo povišan 

sr
ed

a

24 Jernej,
apostol

19.00 +Franc Špik, obl.
RUPA 20.00 +Angela in starši Šorli

če
tr

te
k

25 Ludvik IX. 
Francoski, 
kralj

19.00 +Jožica Jagrič češčenje
po maši

pe
te

k

26 Zefirin,
papež

19.00 +Ana in pokojni iz družine Štular molitev za 
nove duhovne 
poklice ob 18h

so
bo

ta 27 Monika, 
mati 
sv. Avguština

19.00 +Marjan Lužan
           +Marijana Rosič, 30. dan

ne
de

lja 28 22. NEDELJA 
MED LETOM

  8.00 za žive in pokojne župljane 
10.00 +Nikolaj Mavrič     
           +Jožefa Štular, obl.         



Ulica XXXI. divizije 1, 4000 Kranj
tel: 04/202 55 00
e-mail: zupnija.kranj-zlato.polje@rkc.si 
TRR: SI56 0700 0000 3225 631

Uradne ure:
ponedeljek po večerni maši

Župnik: Erik Švigelj 
tel: 041/959 384 
e-mail: erik.svigelj@gmail.com

Karitas:  
tel: 030/607 929 
TRR: SI56 0700 0000 3225 534
e-mail:  
zu.karitas.kr.zlato.polje@gmail.com

Uradne ure Karitas: 
po dogovoru  
pokličite po telefonu in se dogovorite

Duhovnik v bolnišnici:
Ljubljana:  
p. Franc Murko, tel: 041/613 378
Jesenice:  
g. Boris Rozman, tel: 064/223 978
Golnik:  
g. Franc Brečko, tel: 04/ 27 79 731

N
e 

pr
ez

rit
e 

...

 ● Uradne ure bodo v avgustu v ponedeljek po večerni maši.
 ● Mašne namene za mesec oktober bom začel sprejemati v ponedeljek, 1. avgusta. 
 ● Prvi petek bomo obhajali 5. avgusta. Dopoldne bom obiskal bolne in starejše, 
zvečer lepo vabljeni k sveti maši in prejemu zakramentov.
 ● Prvo soboto bomo obhajali 6. avgusta. Lepo vabljeni k prvosobotni pobožnosti na 
čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu in češčenju Najsvetejšega po sveti maši.
 ● Marijino vnebovzetje slovesni in zapovedani praznik, 
bomo obhajali v ponedeljek 15. avgusta. Sveti maši bosta 
ob 8h in 10h. Pri obeh mašah bomo obnovili posvetitev 
slovenskega naroda Mariji.  Po maši ob 10. uri 
bomo zapeli lavretanske litanije Matere Božje.
 ● Tretjo nedeljo v mesecu, 21. avgusta, bo darovanje 
za vzdrževanje naše cerkve.
 ● Oratorij za otroke bo potekal od 22. do 26. avgusta.

Duhovna  
misel Marija je vzeta v nebesa, veselijo se angeli.            

                                                       


