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NAJVEČJI BOGATAŠ 
Jezus nam v današnji Božji besede naroča, naj skrbimo, da bomo bogati 
v Bogu. Ali moraš, če hočeš postati bogat v Bogu, živeti v pomanjkanju 
zemeljskih dobrin? Nikakor. Reven človek more biti prav tako daleč od 
Boga kakor bogataš, saj človeka ne bliža Bogu revščina sama po sebi in 
ga ne oddaljuje od Boga bogastvo samo po sebi. Nekdo more biti bogat, 
a na bogastvo prav nič navezan: če je navezan na Boga, je bogat v Bogu. 
Nekdo more biti reven, a je zaradi tega zagrenjen, hlepi po bogastvu, 
zavida vsem, ki imajo več od njega, vidi vso svojo srečo v zemeljskih 
dobrinah – ta gotovo ni bogat v Bogu. Jezus v evangeliju pogosto svari 
pred bogastvom. Tega ne dela, ker bi bilo bogastvo zlo samo v sebi, 
temveč ker ve, da je človek, ki je bogat, v neprestani nevarnosti, da ga sla 
po imetju popolnoma prevzame. Kopičenje imetja bogataša ne zadovolji, 
temveč le podžiga njegov pohlep. Bolj temu pohlepu popušča, manj je 
bogat v Bogu. Živel je bogataš, ki je spravil v svojo last skoraj vso 
obsežno dolino. Imel je oskrbnika, katerega je cenil zaradi njegove 
poštenosti, a se je rogal njegovi dobrosrčnosti in globoki veri. Nekega 
jutra je ta oskrbnik boječe potrkal na bogataševa vrata: Gospodar, ne 
bodite hudi, da vas motim. Povedati vam moram, kar se mi je zgodilo v 
snu: glas, ki je bil zelo razločen, mi je rekel, da bo to noč umrl 
najbogatejši človek v tej dolini. Ko sem se zbudil, sem pomislil na vas, saj 
razumete … Prav, prav, a vedi, da na sanje nič ne dam. Le pojdi na delo. 
Čez dan je bogataš za vsak primer poklical prijatelja zdravnika. Ta ga je 
skrbno pregledal in ugotovil, da je njegovo zdravje odlično. Kljub temu sta 
do pozne večerne ure ostala skupaj … Ko se je okrog polnoči zdravnik 
poslavljal, je oskrbnikova hči vsa objokana prihitela naznanit, da je 
pravkar popolnoma nepričakovano umrl oče. Bogataš se je obrnil k 
zdravniku: če je bogastvo v tem, da človek živi po veri, je danes zares 
umrl najbogatejši človek v naši dolini. 
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Maše, ki so napisane kot druge, tretje… se oddajo naprej in jih opravijo drugi duhovniki 

22.7. 
ponedeljek 

Marija Magdalena, 
spokornica 

19:00 +Miro Uršič, obl. in Vikove 
+Marija, obl. in Jože Kodra 
+Slapnik Matevž, obl. in st.  

     23.7. 
torek 

Apolinarij, škof in mučenec 
19:00 +Marija in Matevž Rifl 

     24.7. 
sreda 

Krištof, mučenec 
7:00 
 

-duhovniške in redovniške poklice 

25.7. 
četrtek 

Jakob, apostol 
19:00 + duhovnika Gradišek Tone in Stane 

+st. st. in sor. Hrastovec 

26.7. 
petek 

Joahim in Ana, starši 
Device Marije 

19:00 +Komatar Marjan, obl. 

27.7. 
sobota 

Božena, mučenka 
19:00 +Jože, Peter in Pepca Griljc, obl. (God.8) 

+st., brat in sestra (Stah.6) 
+Traven Viktor 

    28.7. 
nedelja 

17. navadna nedelja 

7:00 
9:00 
 
 
13:00 

-za žive in umrle farane 
+Žagar Ančka in st. Žagar (Kop.) 
+Lanišek Antonija, obl. in Tratnikove 
+Ivan, Stanko in sor. Kosirnik 
VELIKA PLANINA 

+Tine in Pavla Grilc 

   
29.7. 

ponedeljek 
Marta, Lazarjeva sestra 

19:00 +Štefka Pogačar, obl. 
+Martin Pogačar, obl. 
+Francka Uršič, obl. 

30.7. 
torek 

Rufin, mučenec 
19:00 +p. Pavle Krajnik 

+duhovnik Jože Štupnikar 

31.7. 
sreda 

Ignacij Lojolski, duhovnik 
7:00 -po namenu 

1.8. 
četrtek 

Alfonz Ligvorij, škof 
7:00 -po namenu 

2.8. 
 petek 

PRVI PETEK 
19:00 
 

+Slevec Andrej in Učeškove 

      3.8. 
sobota 

PRVA SOBOTA 

19:00 +Silvo Trobevšek, obl. 
+Janežič Janko, obl. in Stane 
+Franc Zlatnar, obl. in ata Franc 
+Ivana Trobevšek, obl. in Vogarjeve 

4.8. 
 nedelja 

18. navadna nedelja 

7:00 
9:00 
 
 
13:00 

-za žive in umrle farane 
+Balantič Marica, obl. 
+Lojze Kladnik, obl. 
+Traven Viktor 
VELIKA PLANINA 

+Humar Ivanka in sor. 

      5.8. 
ponedeljek 

MARIJA SNEŽNA 
11:00 VELIKA PLANINA 

-za žive in umrle pastirje 

6.8. 
torek 

Jezusova spremenitev na 
gori 

19:00 +Kregarjeve 
+st., Jelka in Alojz Kladnik 

7.8. 
sreda 

Alfa, mučenka 
19:00 +Pančur Franc, obl. 

8.8. 
četrtek 

Dominik, duhovnik 
7:00 -po namenu 

9.8. 
 petek 

Kandida, redovna 
ustanoviteljica 

7:00 
 

+duhovnike ki so delovali v naši župniji 



      10.8. 
sobota 

Lovrenc, diakon 
19:00 +Jeras Frančiška, obl. 

+Jože, Stanko in Ivan Vodlan, obl. (God.8) 
+Ivanka in Lovro Golob 

11.8. 
 nedelja 

19. navadna nedelja 

7:00 
 
 
11:00 

-za žive in umrle farane 
+Brlec Anton, obl. 
+Trobevšek Stane 
VELIKA PLANINA - ŽEGNANJE 

+ za žive in umrle pastirje 
-za zdravje 

                                                  
 BAZILIKA MARIJE SNEŽNE  - RIM                  
 
Sneg v avgustu Prva legenda o tej baziliki pravi, da je imel 
Patricij Janez v Rimu obsežna posestva. Ker ni imel dedičev, je sklenil v 
dogovoru z ženo zapustiti dediščino Mariji. Prosil jo je, naj sprejme ta dar 
in mu pokaže s kakšnim znamenjem, kako naj porabi to premoženje. V 
noči iz 4. na 5. avgust 352 se mu je prikazala Marija ter mu naročila, da 
naj ji sezida cerkev na kraju, kjer bo našel prihodnje jutro 
novozapadli sneg. Isto noč je imel enako videnje papež Liberij. Ko sta 
zakonca o sanjah zjutraj obvestila papeža, sta se zelo začudila, ko sta 
zvedela, da je dobil tudi on enako naročilo. Papež se je v slovesnem 
sprevodu podal na grič Eskvilin, ki je bil pokrit s snegom in vanj začrtal 
obris cerkve. Cerkev je bila posvečena leta 367. Druga legenda glede 
snega dodaja še, da je papež Liberij takoj zbral svojo duhovščino in se 
odpravil v spremstvu zakonskega para in velike množice na določeni grič. 
Tam so našli s svežim snegom pokrito mesto in začeli prepevati glasne 
zahvalne pesmi v čast Bogu in Devici Mariji. Med splošnim veseljem se je 
zgodil še nov čudež: sneg se je razdelil v dolge črte. Tako se je pokazal 
popolni tloris načrtovane stavbe. V kratkem času je bila cerkev 
dokončana. Posvetili so jo pod imenom Blažena Marija Snežna.  
Bleščeče beli sneg sredi vročine je v legendi simbol Marijine 
brezmadežne čistosti.   
 
Prenehanje kuge V to cerkev je uvedel papež Gregor Veliki leta 590 
pomembno procesijo v cerkveni zgodovini. Določil jo je, ker je priprošnja 
Device Marije odvrnila kugo od mesta Rim. Nadloga je sicer malo 
pojenjala, vendar ni prenehala. Zato je papež priredil naslednje leto novo 
procesijo k cerkvi. Ob tej priliki so javno nosili okrog tudi podobo Device 
Marije, ki jo je naslikal sveti Luka in jo v tej cerkvi hranijo. Tedaj je na 
čudežen način prenehala črna smrt v vseh tistih hišah, pred katerimi so 
nosili sveto podobo. Ob koncu procesije je bilo kuge rešeno celotno 
mesto. Poročila govorijo tudi o tem, da so ljudje zaslišali angelsko petje, 
ki se je glasilo: »Veseli se, nebeška Kraljica, zakaj katerega si bila vredna 
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ČIŠČENJE CERKVE - Kregarjevo 
27.7 Gradišek Štefka, Žagar Štefka, Kregar Štefka  2.8. Potočnik Andreja in Koželj Bernardka  10.8. 

Pincolič Franc in Uršič Miha 
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nositi pod svojim srcem, je vstal, kakor je rekel, aleluja!«  Ko je zaslišal 
papež te besede, je skupaj z ljudstvom pokleknil ter dopolnil angelski 
hvalospev z besedami: »Prosi za nas Boga, aleluja!« Istočasno, ko je 
papež med stalnimi molitvami in pesmimi v procesiji prišel do stavbe, ki 
nosi ime po cesarju Hadrijanu, je videl nad njo angela, ki je dotlej 
iztegnjeni meč porinil v nožnico v znamenje, da se je 
razžaljeni Bog usmilil ljudstva na Marijino priprošnjo in iztrebil kugo, ki je 
tako dolgo razsajala po mestu. Prebivalci mesta so se razveselili in začeli 
s češčenjem čudodelne podobe.   
 
Oslepeli morilec V cerkvi Marije Snežne je pogosto molil papež Martin 
I.. Ravenski dvor je najel morilca, ki naj bi ga umoril. Ko je vstopil v 
cerkev, je zagledal papeža, kako kleči in moli pred Marijino podobo. 
Segel je po bodalu. Takrat mu je padla na oči večna tema - doletela ga je 
Božja kazen, da je oslepel. 
 
Šolsko in veroučno leto je pri koncu. Pričele so se tako težko pričakovane 

počitnice. Potrudi se, da tvoji prosti 
dnevi ne bodo polni dolgočasja in 
brez vsakršnih doživetij. Na voljo ti je 
mnogo priložnosti, da prosti čas 
preživiš bogato in zabavno ter v 
družbi novih ter starih prijateljev. 
Oratorij, ustvarjalne delavnice, igra 

na prostem in še mnogo priložnosti se ti ponujajo. Izkoristi jih. Ob vsem 
tem pa ne pozabi, da te vselej spremljata tvoj angel varuh in nebeška 
Mati Marija. Jezus pa te tudi v teh počitniških dneh pričakuje pri sveti 
maši. Ne, ni odšel na počitnice, tukaj je zate. Četudi odideš v drugi kraj, te 
že čaka tam. 
 
PRVI  PETEK – OBISK BOLNIKOV 
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