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Odgovarja: p. Cristian Balint, župnik. T.  031/564 581, http:// www.sveti-peter.si 

POLETNI URNIK

SVETE MAŠE: nedelja: 8.00, 9.00, 18.30 
med tednom: 7.00, 18.30

URADNE URE: ponedeljek in četrtek od 17.30 do 18.00 
torek in petek po jutranji maši ob 8.00

OBHAJILO NA DOMU starejšim in bolnikom: redno na prve petke v mesecu  
in po naročilu, posebej še pred prazniki.

Napovednik

•	 V	avgustu	bo	pisarna	župnijske	Karitas	zaprta.
•	 Za	prve	dneve	v	mesecu	ste	lepo	vabljeni	v	cerkev	k	molitvi	in	sv.	maši.
•	 V	petek,	14.	avgusta,	bomo	pri	večerni	sv.	maši	(ob	18.30)	slovesno	obhajali	pra-

znik sv. Maksimilijana Kolbeja, zavetnika našega samostana. 
•	 V	soboto,	15.	avgusta,	bo	slovesni	zapovedani	praznik	Marijinega	vnebovzetja	–	

veliki šmaren. Svete maše bodo po nedeljskem razporedu: ob 8.00, 9.00 in 18.30. 
Vabljeni!

•	 Letošnji	oratorij	odpade	zaradi	epidemije	COVID-19.
•	 Vpis	otrok	v	1.	razred	verouka	je	možen	ves	mesec	avgust.
•	 Sprememba	urnika	župnijske	pisarne,	ki	velja	samo	za	julij	in	avgust:		

ob	ponedeljkih	in	četrtkih	od	17.30	do	18.00,		
ob	torkih	in	petkih	po	jutranji	maši	do	8.00.

Marijino vnebovzetje

Marija	 nas	 čaka	 v	 nebesih!	 Ali	 ni	
to nekaj lepega in spodbudnega? 

Praznik Marijinega vnebovzetja je postal po raz-
glasitvi papeža Pija XII. praznik upanja in zma-
ge življenja. Še posebej danes, ko je človek zazrt 
samo v ta sedanji trenutek, ko vidi življenje samo 
od rojstva do smrti, nam vstali Gospod in Ma-
rija, vzeta v nebesa, dajeta drugačen pogled na 
življenje, ki se ne konča na pokopališču. Marija 
ni mrtva, je samo »v Kristusu zaspala« in vstopila 
v večno bivanje, kjer je Kraljica, polna milosti, in 
nadaljuje svoje materinsko poslanstvo do vsake-
ga izmed nas. 

Na svetu je mnogo slabega, to doživljamo 
vsak	 dan.	 To	 je	 znamenje	 greha,	 ki	 zaznamuje	
naše	korake.	Marija	je	sodelovala	s	Sinom	v	boju	s	tem	grehom	in	je	deležna	tega,	
kar	čaka	vsakogar	izmed	nas,	zmagoslavja	nad	grehom	in	smrtjo.	

Zato	se	obračamo	k	Mariji,	da	bi	nam	kljub	težkemu	položaju,	v	katerem	smo,	
pomagala premagovati sile teme z močjo vere, ki je njena tesna povezanost z Jezu-
som. Marija je jutranja zarja na poti našega zemeljskega romanja, saj v njej, ki je 
v nebesa vzeta, že okušamo milostno moč zakramentov, kot sta krst in zakrament 
sprave,	 v	 katerih	 je	 tema	premagana	 in	 je	 zmagalo	 življenje.	 Sveti	Pavel	nam	 to	
lepo predstavi v Pismu Korinčanom: »Hvala pa Bogu, ki nam daje zmago po na-

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov
Starše	 veroučencev	 vabimo,	 da	 v	 škofijski	 knjigarni	 ali	 pri	Mohorjevi	 družbi	

kupijo učbenike in delovne zvezke za novo veroučno leto.
1.	razred	–	Praznujemo in se veselimo (učbenik)
2.	razred	–	Praznujmo z Jezusom (učbenik)
3.	razred	–	Kristjani praznujemo skupaj	(učbenik)
4.	in	5.	razred	–	Znamenja na poti k Bogu	(učbenik	+	delovni	zvezek)
6.	in	7.	razred	–	Kdo je ta	(učbenik	+	delovni	zvezek)
8.	in	9.	razred	–	Za tvojo duhovno rast	(zvezek)



Stična mladih v spremenjeni obliki  (Obvestilo zavoda Katoliška mladina) 

Slovenska škofovska konferenca je 1. junija 2020 sprejela sklep, da se srečanje 
Stična	mladih	2020	zaradi	nepredvidljivosti	širjenja	koronavirusa	v	septembru	

izvede v drugačni obliki, kot je potekalo zadnja leta. Ekipa ustvarjalcev Stične 
mladih	pripravlja	prilagojeno	izvedbo	dogodka,	ki	ga	bodo	skupine	mladih	lahko	
izvedle	v	krajih	po	vsej	Sloveniji	ali	pa	prek	spleta.	

Organizatorji	 Stične	mladih	 se	 zavedamo,	 da	 bi	 izvedba	 dogodka	 v	 običajni	
obliki	 lahko	 predstavljala	 preveliko	 tveganje	 za	 zdravstveno	 stanje	 udeležencev.	
Kljub temu pa želimo tudi letos mladim omogočiti, da doživijo vsaj del utripa Stič-
ne. Tako trenutno pripravljamo prilagojen način izvedbe srečanja in stremimo k 
temu, da bo program kljub razmeram kakovosten in vsebinsko bogat. Vse nadalj-
nje	informacije	o	poteku	in	prilagoditvah	Stične	mladih	2020	bodo	objavljene	na	
prenovljeni	spletni	strani	dogodka	(sticna.net)	ter	družbenih	omrežjih	Facebook	
in Instagram. 

Veroučni urnik in veroučni učbeniki za veroučno leto 2020/2021

Z	veroukom	bomo	začeli	v	ponedeljek,	7.	septembra.	V	nedeljo,	13.	septembra,	
bomo	obhajali	katehetsko	nedeljo.

šem	Gospodu	Jezusu	Kristusu«	(1	Kor	15,57).	V	vstalem	Kristusu	gledamo	smrt	
že premagano. V tem Božjem načrtu odrešenja ostaja Marija »Mati ljubezni«, ki 
nas	vabi	k	izpolnjevanju	Božje	volje,	k	služenju	v	duhu	blagrov	in	molitve	v	duhu	
Magnifikata. 

Marijino vnebovzetje je zrenje cilja, ki ga je Marija že dosegla, za nas pa vabilo, 
da	se	po	najboljših	močeh	trudimo,	da	bi	živeli	kakor	ona.	Bogu	in	njegovim	na-
črtom je bila zvesta do konca. To pa je tudi naša pot, če želimo stopiti pred Božji 
prestol in dobiti poln delež Božjega življenja. 

msgr. Alojzij Cvikl DJ, mariborski nadškof metropolit

Izročitev slovenskega naroda Mariji 
(Izročitev obnavljamo vsako leto na praznik Marijinega vnebovzetja) 

Sveta Devica Marija!

Ti si Jezusova Mati: ti si ga pod srcem nosila, 
ga rodila in si z njim pod križem trpela.

Ti si tudi naša Mati: tvoja materinska roka 
nas je varovala skozi vso zgodovino.

Tebi izročamo sami sebe, da bi 
v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.

Tebi izročamo naše družine, da bi 
bile odprte za življenje in bi mladim odkrivale duhovne vrednote.

Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem, da bi 
v zvestobi evangeliju gradila edinost.

Tebi izročamo slovensko domovino, da bi 
napredovala v luči vere in krščanskega izročila.

Tebi izročamo naše rojake po svetu, da bi 
ostali zvesti Bogu in svoji domovini.

Tebi, naša Mati, se danes vsi skupaj posvetimo. 
Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči 
Svojemu Sinu Jezusu, našemu Odrešeniku, 
ki živi in kraljuje vekomaj.

Amen.

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek

16.30 1. razred
Andreja Kaiser

4. in 5. razred
s. Mateja Kranjc

8. in 9. razred
p. Cristian 

17.30 3. razred 
s. Mateja Kranjc

6. in 7. razred
ga. Vilma Stenovec 

2. razred
s. Tina Čerin

17.00 Otroški zbor
s. Diana

19.00 Mladinski  
pevski zbor
Marta Lajevec

Ministranti – 1. 
četrtek v mesecu

19.30 Mladina
p. Cristian


