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Marijino vnebovzetje – praznik upanja 
Marijino vnebovzetje praznujejo po vsem svetu. 
Praznik vnebovzetja Device Marije, ki ga praznujemo 
15. avgusta, je v Sloveniji od leta 1992 državni 
praznik in dela prost dan. 
Nihče ne ve, kdaj in kje natančno je Marija, Jezusova 
mati, pravzaprav umrla oz. “zaspala”, kot pravijo 
pravoslavci, ter bila vzeta v nebo s telesom in dušo. 
Ocenjujejo, da se je to zgodilo med tremi in 
petnajstimi leti po Kristusovem vnebohodu. Zgodilo 
naj bi se bodisi v Jeruzalemu bodisi v Efezu, ki leži v 
današnji Turčiji. 
Sveti Juvenal, jeruzalemski patriarh na Kalcedonskem 
koncilu (451), je bizantinskemu cesarju Marcijanu in 
ženi Pulheriji poročal, da naj bi Marija umrla v 
navzočnosti vseh apostolov. 
Vendar naj bi nato njeno grobnico, ko naj bi jo na 
prošnjo svetega Tomaža odprli, našli prazno. 
Apostoli so sklenili, da je bilo njeno telo vzeto v 
nebesa. 
Danes je prepričanje o tem, da je bila Marija vzeta v 
nebo, univerzalno na vzhodu in zahodu. 
Vendar je preteklo nič manj kot slabih dva tisoč let, 
da je bilo Marijino vnebovzetje uradno prepoznano 
kot ena od osrednjih resnic v Katoliški cerkvi. 
Vzrok temu naj bi bil predvsem v tem, da je bila 
skozi stoletja resnica o Marijini posmrtni usodi 
prenašana predvsem ustno. 
Papež Pij XII. je v leta 1950 izdani apostolski 
konstituciji Munificentissimus Deus razglasil Marijino 
vnebovzetje kot dogmo Katoliške cerkve. To 
pomeni, da je Cerkev to priznala kot versko resnico. 
V konstituciji je zapisal, da je bila Devica Marija, ko je 
končala svoje zemeljsko življenje, vzeta s telesom in 
dušo v nebeško slavo. Papež Pij XII. tudi piše, da je 
Marija umrla tukaj na zemlji. 
Kot prvi naj bi 15. avgust kot praznik “Marijinega 
zaspanja” (oz. vnebovzetja) postavil bizantinski cesar 
Mavricij konec 6. stoletja. Na zahodu pa je praznik v 
bogoslužje uvedel papež Sergij I. v 7. stoletju, še bolj 
uradno pa se je to zgodilo pod papežem Leonom 
IV. sredi 9. stoletja. 
Da prazniku rečemo Marijino vnebovzetje in ne 
vnebohod, kot je to pri Jezusu, nakazuje predvsem 
na njeno ponižnost. Nikoli se ni postavljala na mesto 
Boga, temveč je vedno ostajala njegova dekla. 
Marija vnebovzeta je žena, ki nam kaže pot in cilj, je 
žena potrpežljivosti in hrabrosti. Njena drža je vidna 
v tem, da je vse besede shranila in premišljevala v 
svojem srcu (Lk 2,19). Zvesta je bila v zaupanju in 
čakanju in v njenem materinstvu je mnogo da-jev 
Bogu. 

RADI SE ZATEKAJMO  
K NAŠI NEBEŠKI MATERI,  

KO NAM V DUŠI ODMEVA 
MOLITEV: ŠE NIKOLI NI BILO 
SLIŠATI, DA BI ONA V STISKI 

KOGA ZAPUSTILA. 

 

PROGRAM ŽUPNIJSKO - DUHOVNEGA ŽIVLJENJA 
 
V soboto, 6. avgusta nedeljska sveta maša ob 18. uri v Gaberju. 
 
V nedeljo, 7. avgusta obhajamo DEVETNAJSTO NEDELJO MED LETOM 
Ob 8. uri maša v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem jeziku. Ob 11.30 uri PROŠČENJE V DOLGI VASI.    
 
V soboto, 13. avgusta obhajamo FATIMSKI SPOMIN v Petišovcih in nedeljsko sveto mašo 
Ob 17. uri molitvena ura pred NAJSVETEJŠIM po naročilu Fatimske Matere Božje in ob 18. uri sveta maša.   
 
V nedeljo, 14. avgusta obhajamo DVAJSETO NEDELJO MED LETOM 
Ob 8. uri maša v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem jeziku.  
Ker je to predvečer Marijinega praznika – MARIJINO VNEBOVZETJE, se bomo ob 19. uri izpred župnijske cerkve z blagoslovom 
odpravili peš k polnočni sveti maši v Turnišče.   
 
V ponedeljek, 15. avgusta obhajamo slovesni praznik MARIJINEGA VNEBOVZETJA 
Ob 8. uri maša v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem jeziku.  
 
V petek, 19. avgusta bomo praznovali praznik SVETEGA ŠTEFANA – prvega kralja Madžarske 
Ob 17. uri bo na trgu pred cerkvijo kulturna prireditev in nato ob 18. uri slovesna sveta maša, ki jo bo daroval pomožni škof iz 
Sombatela Fekete Szabolcs Benedek ob navzočnosti murskosoboškega škofa dr. Petra Štumpfa.   
 
V soboto, 20. avgusta nedeljska sveta maša ob 18. uri v Gaberju 
 
V nedeljo, 21. avgusta obhajamo ENAINDVAJSETO NEDELJO MED LETOM  
Ob 8. uri maša v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem jeziku. Ob 11.30 uri PROŠČENJE V GORNJEM LAKOŠU kjer je 
kapela posvečena svetemu Štefanu – prvemu kralju Madžarske.  
 
Od ponedeljka, 22. avgusta pa do petka, 26. avgusta poteka ŽUPNIJSKI ORATORIJ 
Oratorij je druženje otrok na župnijskem dvorišču, ki ga pripravijo mladi animatorji župnije. Še vedno je možnost vpisati predšolske in 
osnovnošolske otroke v pisarni župnije – prijavnice je možno dobiti na spletni strani župnije.  
 
V soboto, 27. avgusta nedeljska sveta maša ob 18. uri v PETIŠOVCIH 
 
V nedeljo, 28. avgusta obhajamo DVAINDVAJSETO NEDELJO MED LETOM  
Ob 8. uri maša v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem.   
  
S SEPTEMBROM BODO VSAKO SOBOTO OB 18. URI V ŽUPNIJSKI CERKVI VEČERNE MAŠE  
ŽE NEDELJSKE MAŠE IN OBLIKOVANE ZA DRUŽINE Z MAJHNIMI OTROKI IN VEROUČENCE 
 
V soboto, 3. septembra nedeljska sveta maša ob 18. uri v župnijski cerkvi za družine z majhnimi otroci in veroučence. 
 
V nedeljo, 4. septembra obhajamo TRIINDVAJSETO NEDELJO MED LETOM – ANGELSKO NEDELJO 
Ob 8. uri maša v madžarskem jeziku. Ob 10. uri maša v obeh jezikih ob jesenskem romarskem shodu pri SVETI TROJICI in ob 11.30. 
uri PROŠČENJE V PETIŠOVCIH, kjer je cerkev posvečena sveti Rozaliji iz Palerma.   
 
V četrtek, 8. septembra obhajamo PRAZNIK ROJSTVA DEVICE MARIJE – MALI ŠMAREN 
Ob 9. uri slovesna sveta maša v obeh jezikih in ob 19. uri slovesna sveta maša v obeh jezikih za vse tiste, ki so dopoldan po obeznostih 
(služba, šola…). 
 
V soboto, 10. septembra nedeljska sveta maša ob 18. uri v župnijski cerkvi za družine z majhnimi otroci in veroučence. 
 
V nedeljo, 11. septembra obhajamo ŠTIRIINDVAJSETO NEDELJO MED LETOM 
Ob 8. uri maša v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem. Ob 11.30 uri PROŠČENJE V ČENTIBI, kjer je kapelica posvečena 
rojstvu Device Marije.   
 
V sredo, 14. septembra OBHAJAMO PRAZNIK POVIŠANJA SVETEGA KRIŽA 
Ta dan je v vasi Dolina malo proščenje. Ob 17. uri se bomo zbrali pri križu v goricah, ki so ga obnovili. Tam bomo obhali sveto mašo 
in obnovljeni križ blagoslovili. Ta dan bomo združili z praznovanjem FATIMSKEGA SPOMINA.  
 
V soboto, 17. septembra nedeljska sveta maša ob 18. uri v župnijski cerkvi za družine z majhnimi otroci in veroučence. 
 
V nedeljo, 18. septembra obhajamo PETINDVAJSETO NEDELJO MED LETOM 
Maša ob 8. uri v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem. Ob 11.30 uri PROŠČENJE V DOLNJEM LAKOŠU, kjer je kapelica 
posvečena povišanju svetega Križa.  
 
V soboto, 24. septembra nedeljska sveta maša ob 18. uri v župnijski cerkvi za družine z majhnimi otroci in veroučence. 
 
V nedeljo, 25. septembra obhajamo ŠESTINDVAJSETO NEDELJO MED LETOM – SLOMŠKOVA NEDELJA 
Ob 8. uri maša v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem jeziku.  



 
Mária mennybevétele 
(Nagyboldogasszony) –  
a remény ünnepe 
 
Mária mennybevételét világszerte megünneplik. Szűz 
Mária mennybevételének ünnepe, amelyet augusztus 15-
én ünnepelünk, Szlovéniában 1992 óta állami ünnep és 
munkaszüneti nap.  
Senki sem tudja, hogy Mária, Jézus anyja, pontosan mikor 
és hol halt meg, vagy „szenderült el”, ahogy a 
pravoszlávok (ortodoxok) tartják, és jutott a földi létből 
testben és lélekben a mennyei boldogságba. Feltételezik, 
hogy mindez a Krisztus mennybemenetelét követő 
háromtól tizenöt év között történhetett vagy 
Jeruzsálemben, vagy a mai Törökországban elhelyezkedő 
Efezusban.  
Szent Juvenál, jeruzsálemi pátriárka a khalkédóni zsinaton 
(451-ben) Markianosz bizánci császárnak és feleségének, 
Pulcheria császárnőnek arról számolt be, hogy Mária 
valamennyi apostol jelenlétében halhatott meg. 
Azonban, amikor Szent Tamás kérésére feltárták a sírját, 
azt üresen találták, ezért az apostolok azt a 
következtetést vonták le, hogy teste a mennybe vétetett.  
Napjainkban keleten és nyugaton egyaránt elterjedt a 
meggyőződés, hogy Mária testével-lelkével együtt 
felvételt nyert a mennybe. Ahhoz azonban, hogy Mária 
mennybevételét hivatalosan is elismerjék a Katolikus 
Egyház egyik alapigazságaként, majdnem kétezer évnek 
kellett eltelnie. Ennek legfőbb oka az volt, hogy Mária 
halála utáni sorsa leginkább szájhagyomány útján terjedt. 
XII. Piusz pápa az 1950-ben kiadott Munificentissimus 
Deus apostoli rendelkezésében Mária mennybevételét a 
Katolikus Egyház dogmájává tette. Ez azt jelenti, hogy az 
Egyház hittételként, vallási igazságként ismerte el. A pápa 
rendelkezésében megírta, hogy a Boldogságos Szűz 
Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével 
együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe. Továbbá azt is 
írja, hogy Mária itt a Földön halt meg.  
Augusztus 15-ét mint „Mária elszenderülésének” (ill. 
mennybevételének) ünnepét elsőként Maurikiosz bizánci 
császár határozta meg a 6. század végén. Nyugaton az 
ünnepet I. Szergiusz pápa vezette be az istentiszteletbe a 
7. században, IV. Leó pápa a 9. század közepén pedig ezt 
a napot még hivatalosabbá tette.   
Az ünnep megnevezése – Mária mennybevétele, és nem 
mennybemenetele, mint Jézusnál – elsősorban az 
alázatosságára utal. Mária soha nem akart Isten helyére 
kerülni, hanem mindig az ő szolgáló leánya maradt.  
A mennybe felvett Mária az az asszony, aki megmutatja 
nekünk az utat és a célt, ő a türelem és a bátorság 
asszonya. Kitartó magatartása abból látszik, hogy mind 
emlékezetébe véste szavaikat és szívében egyeztette (Lk 
2,19). Hűséges volt a bizalomban és a várakozásban, 
anyaságában sok igennel válaszolt Istennek.  
 

FORDULJUNK BIZALOMMAL 
MENNYEI ANYÁNKHOZ,  
AMIKOR LELKÜNKBEN 
VISSZHANGZIK AZ IMA:  

MÉG SOHASEM HALLOTTUK,  
HOGY Ő A BAJBAN VALAKIT 
EGYEDÜL HAGYOTT VOLNA! 
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Martin Dolamič-Konrad, župnik;  

prevajalki: Eva Lőrinc in Zita Lebar Nedelko;  
 Cerkveni trg 2, Lendava;  zupnija.lendava@rkc.si -   
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 A PLÉBÁNIA LELKI ÉLETÉNEK PROGRAMJA 

 
Augusztus 6-án, szombaton Gyertyánosban 18 órakor vasárnapra érvényes szentmise. 
 
Augusztus 7-én ÉVKÖZI TIZENKILENCEDIK VASÁRNAP  
8 órakor magyar nyelvű szentmise és 10 órakor szlovén nyelvű szentmise. HOSSZÚFALUBAN BÚCSÚ, ahol a szentmise 
11.30-kor lesz.  
 
Augusztus 13-án, szombaton FATIMAI EMLÉKNAP,  amelyet Petesházán tartunk és ahol bemutatjuk a vasárnapra 
érvényes szentmisét.  
17 órakor imaóra a LEGSZENTEBB OLTÁRISZENTSÉG előtt a fatimai Szűzanya rendeltetésére, majd 18 órakor szentmise. 
 
Augusztus 14-én ÉVKÖZI HUSZADIK VASÁRNAP  
8 órakor magyar nyelvű szentmise és 10 órakor szlovén nyelvű szentmise.  
Ezen a napon, azaz MÁRIA MENNYBEMENETELÉNEK előestéjén 19 órakor a plébánia templom elől szent áldás 
kíséretében gyalog elzarándokolunk Turniščére, ahol részt veszünk az éjféli szentmisén.  
 
Augusztus 15-én, hétfőn NAGYBOLDOGASSZONY NAPJA - Mária mennybemenetelének ünnepe. 
8 órakor magyar nyelvű szentmise és 10 órakor szlovén nyelvű szentmise.  
 
Augusztus 19-én, pénteken megünnepeljük SZENT ISTVÁN első magyar király napját. 
17 órakor a templomtéren megemlékezést tartunk, majd 18 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be, amelyet Fekete 
Szabolcs Benedek, a Szombathelyi Egyházmegye segédpüspöke celebrál dr. Peter Štumpf muraszombati püspök 
jelenlétében.   
 
Augusztus 20-án, szombaton Gyertyánosban 18 órakor vasárnapra érvényes szentmise  
 
Augusztus 21-én ÉVKÖZI HUSZONEGYEDIK VASÁRNAP  
8 órakor magyar nyelvű szentmise és 10 órakor szlovén nyelvű szentmise. FELSŐLAKOSBAN BÚCSÚ, ahol a kápolna 
Szent István első magyar király tiszteletére lett felszentelve, a szentmise 11.30-kor lesz.  
 
Augusztus 22.-től augusztus 26.-ig, azaz hétfőtől péntekig lesz a PLÉBÁNIAI ORATÓRIUM  
Az oratórium a gyermekek társalgása a plébánia udvarán, amelyet a plébánia fiatal animátorai készítenek elő és 
vezetnek. Az iskoláskor előtti és az általános iskolás gyermekeket a plébániai hivatalban írathatják be az oratóriumra – a 
jelentkezési lapot a plébánia honlapján tölthetik le.  
 
Augusztus 27-én, szombaton PETESHÁZÁN 18 órakor vasárnapra érvényes szentmise  
 
Augusztus 28-án ÉVKÖZI HUSZONKETTEDIK VASÁRNAP  
8 órakor magyar nyelvű szentmise és 10 órakor szlovén nyelvű szentmise.    
 
SZEPTEMBERTŐL A SZOMBAT ESTI, 18 ÓRAKOR KEZDŐDŐ SZENTMISÉK ÚJRA A PLÉBÁNIATEMPLOMBAN LESZNEK. EZEK 
VÁSÁRNAPRA ÉRVÉNYES SZENTMISÉK ÉS A KISGYERMEKES CSALÁDOK, VALAMINT A HITTANOSOK IGÉNYEIHEZ IGAZTÍJUK 
ŐKET.  
 
Szeptember 3-án, szombaton 18 órakor a plébániatemplomban vasárnapra érvényes szentmise a kisgyermekes családok 
és a hittanosok részére.    
 
Szeptember 4-én ÉVKÖZI HUSZONHARMADIK VASÁRNAP   - ANGYALVASÁRNAP 
8 órakor magyar nyelvű szentmise. 10 órakor kétnyelvű szentmise a SZENTHÁROMSÁG KÁPOLNÁNÁL az őszi zarándoklat 
alkalmából és BÚCSÚ PETESHÁZÁN, ahol a kápolna palermói Szent Rozália tiszteletére lett felszentelve, a szentmise 
11.30-kor lesz.  
 
Szeptember 8-án, csütörtökön SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPE - KISBOLDOGASSZONY NAPJA  
9 órakor kétnyelvű ünnepi szentmise és 19 órakor kétnyelvű ünnepi szentmise mindazok részére, akiknek délelőtt egyéb 
elfoglaltságuk van (munka, iskola…). 
 
Szeptember 10-én, szombaton 18 órakor a plébániatemplomban vasárnapra érvényes szentmise a kisgyermekes családok 
és a hittanosok részére.    
 
Szeptember 11-én ÉVKÖZI HUSZONNEGYEDIK VASÁRNAP  
8 órakor magyar nyelvű szentmise és 10 órakor szlovén nyelvű szentmise. CSENTÉBEN BÚCSÚ, ahol a kápolna Szűz Mária 
születésének tiszteletére lett felszentelve, a szentmise 11.30-kor lesz.   
 
Szeptember 14-én, szerdán SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSÁNAK ÜNNEPE  
Ezen a napon Völgyifaluban kisbúcsú. 17 órakor gyülekezünk a hegyi keresztnél, amelyet a járvány idején újítottak fel. 
Ott szentmisét mutatunk be és megáldjuk a felújított keresztet. Ezen a napon ezt az eseményt egybekötjük a FATIMAI 
EMLÉKNAP megünneplésével.  
 
Szeptember 17-én, szombaton 18 órakor a plébániatemplomban vasárnapra érvényes szentmise a kisgyermekes családok 
és a hittanosok részére.    
 
Szeptember 18-án ÉVKÖZI HUSZONÖTÖDIK VASÁRNAP 
8 órakor magyar nyelvű szentmise és 10 órakor szlovén nyelvű szentmise. BÚCSÚ ALSÓLAKOSBAN, ahol a kápolna Szent 
Kereszt felmagasztalásának tiszteletére lett felszentelve, az ünnepi szentmise 11.30-kor lesz.   
 
Szeptember 24-én, szombaton 18 órakor a plébániatemplomban vasárnapra érvényes szentmise a kisgyermekes családok 
és a hittanosok részére.    
 
Szeptember 25-én ÉVKÖZI HUSZONHATODIK VASÁRNAP – SLOMŠEK VASÁRNAP 
8 órakor magyar nyelvű szentmise és 10 órakor szlovén nyelvű szentmise. 
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