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Marija je naša 
mati, ne sprašuje 
nas, kdaj in zakaj 
prihajamo k njej s 
svojimi prošnjami, 
ne očita nam, da 

se velikokrat nanjo 
spomnimo le tedaj, 

ko jo prosimo 
pomoči, in ji nato 

pokažemo premalo 
hvaležnosti. Ona 
je in ostane naša 

mati v najlepšem in 
najplemenitejšem 
pomenu te besede. 

Poveličana po 
telesu in po duši 
v nebeški slavi 
»sveti tu na 

zemlji potujočemu 
Božjemu ljudstvu 

kot znamenje 
trdnega upanja in 
tolažbe, dokler ne 
pride Gospodov 

dan« (C68).

OZNANILA
Ž U PN I J E
LJUBLJANA

P O L J E

ČREDE IN PASTIRJI
Dežela se je pomirila. Govorice in ugibanja, kdo od 
dušnih pastirjev bo zamenjal mesto svojega delovanja, 
so lahko potihnili, saj Družina vsako leto skrbno navede 
kraje njihovega pastoralnega delovanja.  Novomašna  
slavja so minila.  Jubilejnega pa bomo na veliki šmaren 
deležni tudi mi. Bogu hvala za duhovniško zvestobo nek-
danjega poljskega župnika g. Antona Marklja! Kakšna 
pa se nam obeta prihodnost? Bl. Slomšek je imel navado 
reči, da taka, kakršni bodo ljudje. Ob nenehni molitvi 
zanje jih je ogreval za poštenost, zvestobo, spoštovanje 
in neomajno zaupanje v Boga. Skratka: za trdno vero in 
življenje po zapovedih in Jezusovih blagrih. Razmere 
so se v dveh stoletjih močno spremenile, a v marsičem 
žal ne na bolje. Vero zlahka zanemarjamo, na široko pa 
zdaj govorimo o odprtosti. Vse mora biti »odprto« in 
človek se vpraša, zakaj potem  tako skrbno zaklepamo 
svoja vrata. Obstajajo celo taka z več ključavnicami! 
Vrata v nazareški družini so bila gotovo na stežaj od-
prta za gostoljubje. Za tistimi vrati se ni opravljalo in 
obrekovalo; tam so bile pomembne reči dogovorjene 
in spoštovane. Nazareška mati je dogodke »ohranjala v 
srcu in premišljevala«, in ko jo zdaj častimo kot Marijo 
Vnebovzeto, ji priporočimo sebe, družino, župnijo, na-
rod in svet. Od Nje se učimo žlahtne medsebojnosti.
Saj svojevoljnost vedno vodi v anarhijo, in če je namerna, 
povzroča med ljudmi razdor. Kadar pa vleče eden  na-
prej in drugi nazaj, pove pregovor, se nikoli ne pride na 
kraj. Razdor je gnojna rana na občestvenem telesu; ne le 
na družbenem in narodnem, ko razhajanja prerastejo v  
odpor. Kristjan naj povsod in v vsem posnema Učenika; 
tako se tudi na pastoralni ravni uresničuje Njegovo geslo: 
Ena čreda, en pastir (prim. Jn 10, 16). V avgustovskih 
dneh, znanih po medijskih »kislih kumaricah«,  prosti 
vseh zamer posnemajmo  modrost bl. Slomška in ozrimo 
se k Vnebovzeti; prav k naši Devici Mariji v Polju!



MARIJINO VNEBOVZETJE - VELIKI ŠMAREN, 
15. avgust
Versko resnico o Marijinem vnebovzetju je slove-
sno razglasil papež Pij XII. 1. novembra 1950: »Po-
tem ko smo spet in spet goreče prosili Boga in kli-
cali za luč Duha resnice, oznanjamo, izjavljamo in 
definiramo v slavo vsemogočnega Boga, ki je s prav 
posebno dobrohotnostjo obdaroval Devico Marijo, 
v čast njegovega Sina, nesmrtnega Kralja vekov, 
zmagovalca nad grehom in smrtjo, v poveličanje 
slave vzvišene Božje matere, v veselje in radost vse 
Cerkve, in sicer z oblastjo našega Gospoda Jezusa 
Kristusa, svetih apostolov Petra in Pavla in z našo 
oblastjo: od Boga razodeto resnico je, da je bila 
brezmadežna Božja porodnica in vedno devica Ma-
rija, potem ko je dovršila tek svojega zemeljskega 
življenja, s telesom in dušo vzeta v nebeško slavo.«
Tu se postavi vprašanje, ali je Marija umrla ali ne. 
Nekateri starejši teologi so bili mnenja, da Ma-
rija sploh ni umrla. Med cerkvenimi očeti je tako 
mnenje zagovarjal sv. Epifanij: pravi, da glede kon-
ca Marijinega življenja ne ve nič gotovega, pou-
darja, da je bil Marijin konec čudovit, in računa z 
možnostjo, da Marija sploh ni umrla. Večina cer-
kvenih očetov in tudi liturgija pa enodušno govo-
rijo, da je Marija tudi telesno umrla.
Glede na Marijino odlikovanost bi bilo možno, 
da bi bila obvarovana smrti. Marija je bila, kot 
Odrešenikova mati, že v prvem trenutku svojega 
spočetja obvarovana izvirnega greha, prejela je 
posvečujočo milost, bila je brezmadežna, zato bi 
lahko bila tudi izvzeta od postave smrti, ki je pos-
ledica izvirnega greha.
Z Marijino smrtjo se pokaže, da njena brezgrešnost 
ni dediščina raja, ampak sad Kristusovega 
odrešenja s smrtjo na križu. Marija ni živela zu-
naj resničnega sveta, ampak  v svetu, ki je bil in 
je zaznamovan s trpljenjem, katerega vrhunec in 
dopolnitev je smrt. To je doživljala tudi ona, in to 
v polni meri.
Kristjani že od nekdaj in tudi sedaj trdno veru-
jemo, da je Bog Marijo z dušo in telesom vzel v 

svetnik meseca            prazniki in pobožnosti

27. avgust -
SV. MONIKA 

Bila je žena poganu 
in mati svetniku (sv. 
Avguštinu), kar bi lahko 
rekli tudi za marsikatero 
slovensko mater. Rodila 
se je okoli leta 311 v se-
danji Alžiriji v krščanski 
družini. Poročila se je 
s poganom Patricijem. 
Mož je bil sicer dobrega 
srca, toda nagle jeze. 
Monika mu ni nikdar 
ugovarjala, dokler je bil 
jezen, temveč je vedno 
čakala, da se je umiril, 
in potem mu je pov-
edala, kar je mislila. 
Tako se z možem nista 
nikdar sprla. To je lahko 
zgled mnogim našim 
zakonom. Njun sin 
Avguštin je postal učitelj 
govorništva. Moniki se 
je izpolnila silna želja, 
da je videla pridigati 
svojega sina kot Božjega 
služabnika. V tej sreči je 
umrla leta 387. 



nebesa. Papež je tako dejansko le potrdil to, kar so 
kristjani že od nekdaj verovali.
Marija Vnebovzeta je naša župnijska zavetnica, 
zato je praznik Marijinega vnebovzetja naš največji 
župnijski praznik. Sveto mašo ob 10.00 bo daroval 
nekdanji poljski župnik-zlatomašnik-prelat g. An-
ton Markelj. Po sv. maši ob desetih pa ste vabljeni 
na župnijsko dvorišče, kjer se bomo še nekoliko 
zadržali, okrepčali in osvežili. Pri vseh mašah bo 
darovanje za cerkev. 

SPOMLADANSKO SREČANJE STAREJŠIH
Letošnje spomladansko srečanje starejših smo 
pripravili na praznik obiskanja Device Marije, v so-
boto, 31. maja, popoldne, saj smo se en teden prej 
z avtobusom odpravili na Brezje ob praznovanju 
200 – letnice milostne podobe Marije Pomagaj. 
Običajno smo imeli namreč srečanje na praznik ali 
pa v bližini praznika Marije Pomagaj. Srečanje smo 
kot običajno začeli s sveto mašo, ki ji je sledilo še 
prijateljsko druženje na župnijskem dvorišču. Ob 
lepem pomladnem vremenu se je srečanja udeležilo 
okrog 100 starejših in drugih. Zahvaljujem se sodel-
avkam in sodelavcem župnijske Karitas, ki ste tudi 
tokrat poskrbeli za pogostitev, pevcem,  kakor tudi 
drugim, ki ste sodelovali oz. pomagali pri pripravi 
srečanja.

         knjiga meseca

Sergej Kurdakov:
ODPUSTI MI, NATAŠA
V resnični izpovedi sov-
jetskega begunca Sergeja 
Kurdakova je opisana 
viharna življenjska pot 
mladega fanta, zgodba 
človeške zlobe in resnica o 
Božji dobroti. Presunljivi 
so odstavki, ki govorijo o 
preganjanju in trpljenju 
vernih v Sovjetski zvezi, in 
odstavki, ki odkrivajo moč 
Božje besede in delo milo-
sti. Ko se je Kurdakova kot 
agenta tajne policije sredi 
divjanja nad „religiozniki“ 
dotaknila Božja roka, je 
začutil ljubezen Nevid-
nega; izmikal se je in šele 
po hudih notranjih bojih 
spoznal, kako osrečujoč 
je bil tisti objem. Uvidel 
je zgrešenost ukazanega 
početja in sklenil, da bo 
zapustil svojo kariero in 
domovino. Ko se je sov-
jetska ladja, na kateri je 
opravljal službo radijskega 
operaterja, v viharni noči 
približala kanadski obali, 
je pobegnil, se pogumno 
pognal v mrzle valove in 
se rešil v Kanado. 

              župnijsko dogajanje



ROMANJA V MAJU IN JUNIJU
Ob dvestoletnici milostne podobe 
Marije Pomagaj je 605 kleklaric in 
kleklarjev darovalo 17 tisoč ur svojega 
časa za čipke oltarnih prtov na Brezjah 
in za oltar v papeževi kapeli sv. Marte 
v Rimu. Te čipke so nazorna  ponazo-
ritev, kako tudi farani župnije Device 
Marije v Polju s svojo udeležbo na 
vseslovenskih srečanjih tkemo podo-
bo Cerkve na Slovenskem. S Polja smo 
napolnili avtobus 24. maja in poro-
mali na Brezje, kjer smo se pridružili 
slovenskim škofom in večtisočglavi 
množici pri maši ob slovesnosti dve-
stoletnice milostne podobe.
Tudi na romanju v Kočevski Rog k 
maši za pobite domobrance nas je 
bilo za poln avtobus. Ta maša je na-
vadno prvo nedeljo v juniju. Spodobi 
se, da se nas če eno leto - ob 70-letnici 
tragičnih povojnih dogodkov – te slo-
vesnosti udeleži še več.
Na vseslovensko srečanje posvečenih 
Jezusovemu in Marijinemu Srcu v 
Stari Loki 28. junija smo se iz Polja 
odpeljali z mini avtobusom. Domov 
grede smo se ustavili v znameniti 
božjepotni cerkvi v Crngrobu.
OBISK GARDALANDA
Obisk Gardalanda ob zaključku 
veroučnega leta je že skoraj postal 
stalnica. Skupaj z mladimi iz župnije 
Zadobrova smo se z ministranti, pevci 
in drugimi mladimi, ki ste bili s sode-
lovanjem tesneje vključeni v življenje 
naše župnije v četrtek, 5. junija, od-

peljali v priljubljeni zabaviščni park 
v Italiji. Dan smo začeli že zgodaj ob 
4.00, ko smo imeli sveto mašo, potem 
pa krenili. Na poti, malo pred Garda-
landom, smo obtičali v prometnem 
zamašku, ki nam je »ukradel« debelo 
uro zabave. Kljub temu in ob dejstvu, 
da v parku ni bilo posebne gneče, smo 
se pozno popoldne prijetno utrujeni 
zbrali na avtobusu in se okrog 23.00 
srečno vrnili domov. 

VERA IN LUČ
Mesec junij je bil za poljsko skupino 
Vera in luč mesec praznovanj. 
V nedeljo, 1. junija, smo v Šentvidu 
praznovali 30. obletnico obstoja skupi-
ne Vera in luč v Sloveniji. Na lep sončen 
popoldan smo se zvrstili »lučkarji« in 
prijatelji z vseh koncev Slovenije. Uv-
odni pozdrav je obudil pot slovenske 
Vere in luči od samega izvira pa do 
današnjega veletoka. Sledile so del-
avnice, primerne različnim željam in 
sposobnostim. Glavni in najbolj milo-
sti poln del je bila sveta maša, pri ka-
teri so »lučkarji« z veseljem sodelovali. 
Po prejemu duhovne hrane smo zaužili 
še zemeljsko hrano, in sicer odličen 
golaž, ki je šel vsem v slast. Za konec je 
bila obvezna zabava, na kateri poljski 
»lučkarji« seveda nismo smeli manj-
kati. 
Teden dni kasneje smo imeli na 
župnijskem dvorišču v Polju zaključni 
piknik iztekajočega se veroučnega leta. 
Kosilu je sledilo sproščeno druženje, 



prepevanje pesmi, igranje badminto-
na, počitek …  Na koncu smo se s sol-
zami v očeh poslovili in si obljubili, da 
se zopet srečamo v septembru.

S. Ž.
MINISTRANTSKI KVIZ
Tudi tokrat so se poljski ministranti 
izkazali na dekanijskem kvizu, v so-
boto, 21. junija v župniji Šentjakob. 
Mlajši ministranti so osvojili 1. mes-
to, starejši pa 2. mesto. V nogomet-
nem turnirju smo bili tokrat slabši, saj 
se nismo uvrstili v zaključne boje. Žal 
je bila udeležba poljskih ministrantov 
zaradi številnih drugih obveznosti sk-
romna. Zato lepo vabljeni, pogumni 
fantje, da se vključite v ministrantske 
vrste.  

KULTURNO DOGAJANJE
V mesecu juniju smo lahko uživali kar 
v dveh predstavah. Zaradi slabega vre-
mena žal nismo mogli uživati v letnem 
gledališču za hlevom, smo pa zato 
obakrat do zadnjega kotička napol-
nili župnijsko dvorano na podstrešju 
župnišča. V petek, 13. junija, smo 
gostili Dramsko skupino Rakovnik, 
ki je uprizorila predstavo Jezični 
dohtar Petelin. Na predvečer dneva 
državnosti, 24. junija, pa smo imeli 
sveto mašo za domovino, med katero 
nas je nagovoril duhovni pomočnik 
Jože Drolc. Po maši je domača sku-
pina Polna luna uprizorila burko Bu-

talci. Večer smo sklenili ob Zdravljici 
in kozarčku »rujnega« na čast domo-
vini. 

IZLET ANIMATORJEV
Animatorji, ki ste sodelovali pri 
letošnjem oratoriju, in člani dramske 
skupine, ki ste grali v oratorijski igri, 
se bomo predvidoma v torek, 26. av-
gusta, odpravili na celodnevni izlet. 
Če bo lepo vreme, se bomo odpravili 
v Belo krajino na Kolpo, v primeru 
slabega vremena pa obiskali eno od 
slovenskih termalnih kopališč. Za 
kosilo bo poskrbljeno.Prijavite se 
do vključno nedelje, 24. avgusta, na 
e-pošto: janez.bernot@zupnija-ljpolje.si.
JESENSKO ROMANJE
V soboto, 20. septembra, bomo roma-
li na Tirolsko. Sredi osrčja Alp se na-
haja prelepo mesto - Innsbruck, kjer 
je ob mestnih znamenitostih čutiti 
pridih cesarske habsburške zgodo-

           dogodki 



vine in v katerem je shranjen prelepi 
dragulj – slika Matere Božje z Jezu-
som. V to lepoto se je zagledal naš sli-
kar Leopold Layer in naslikal brezjan-
sko Marijo. Letos namreč obhajamo 
200 – letnico milostne podobe Marije 
Pomagaj na Brezjah. Leopold Layer je 
podobo naslikal po Cranachovi Ma-
riji v Innsbrucku. Vendar je njegova 
podoba dokaj samostojna, posloven-
jena. Marijina obleka je primer noše 
18. stoletja. Predvsem pa sta Jezusov 
in Marijin obraz na Layerjevi podobi 
dobila nove poteze. 
Pot nas bo vodila skozi karavanški 
predor mimo Spittala, Bishofshofna, 
Zell am Seeja, čez prelaz Thurn v osrčje 
kitzbühelskih Alp. V Kitzbüchlu, 
lepem, zimskošportnem središču, 
bomo imeli krajši postanek in si ogle-
dali staro romarsko cerkev. Po nekaj 
kilometrih vožnje se bomo pridružili 
toku reke Inn, ki nas bo spremljala do 
Innsbrucka. Tu bomo najprej obiskali 
katedralo - stolno cerkev sv. Jakoba, 
kjer bomo imeli sv. mašo. Notranjost 
cerkve je bogato baročno okrašena. 
Dragulj cerkve je mila podoba Marije 
Pomagaj z Jezusom slikarja Lucasa 
Cranacha starejšega. Maši bo sledil 
ogled starega mestnega jedra, pri-
diha nekdanje cesarske slave in obis-
kali dvorno cerkev z Maximiljanovim 
mavzolejem. Če bo čas dopuščal, se 
bomo zapeljali še na bližnjo vzpe-
tino, kjer stoji znamenita smučarska 
skakalnica. Pozno popoldne se bomo 
vračali proti domu, kamor je predvi-
den prihod v večernih urah.
Odhod izpred cerkve v Polju bo ob 
5.00. Cena romanja brez vključenega 
kosila je 38 €.  Vabljeni.
KATEHUMENAT V NAŠI IN 
SOSEDNJIH ŽUPNIJAH
Katehumenat je uvajanje odraslih 
(polnoletnih) v svet vere in priprava 

na prejem zakramentov krsta, ob-
hajila (evharistije) in birme. Mnogi 
namreč kot otroci niso obiskovali 
verouka ali so ga predčasno nehali 
obiskovati in zato niso prejeli zakra-
mentov uvajanja v krščanstvo (krsta, 
evharistije in birme). Katehumenat 
je namenjen vsem, ki želijo stopiti na 
pot vere, ki iščejo smisel življenja, in 
tistim, ki so bili samo krščeni ali pri 
prvem svetem obhajilu, pa pozneje 
niso nadaljevali verske prakse. Če ste 
morda med njimi  in želite poživiti 
svojo vero, vas vabimo, da se prija-
vite v župnišču do 15. septembra. 
Enourna srečanja bodo najverjetneje 
ob sredah. Tudi letos bomo oblikovali 
srečanja za katehumene v sodelovan-
ju z sosednjimi župnijami. S podrob-
nostmi boste seznanjeni v septem-
berskih oznanilih oz. ob prijavi.
PROSTOR V HLEVU
Pred časom smo v zadnji prostor 
v hlevu, kjer je nazadnje gosto-
vala Pošta, namestili pink ponk 
mizo, ročni nogomet in biljard, ki 
je bil včasih v društveni sobi (le-ta 
je potreben temeljite obnove), da 
bi se ob slabem vremenu otroci in 
mladi lahko družili. Čeprav vsebine 
in namena omenjenega prostora še 
nismo povsem dorekli, se je skupina 
staršev lotila obnove omenjenega 
prostora in odstranila vlažen omet 
s sten.  Omenjeni prostor bomo za 
silo obnovili, tako da bo varen za 
uporabo. Preden pa bo prostor dan v 
večnamensko uporabo, se bo vseka-
kor potrebno temeljito dogovoriti o 
njegovi namembnosti in uporabi tako 
z mladimi kakor s starši! O tem bomo 
spregovorili tudi na župnijskem pas-
toralnem svetu. S podrobnostmi bo-
ste seznanjeni v jeseni. Vsem, ki ste 
darovali svoj prosti čas in sredstva, 
iskren Bog povrni.



     bralci beril 

     adoracija 

     oddane maše 

     krščeni 

     krščansko pokopani 

                 obvestila

     dobra dela

MAŠE
	 nedelje	ob	8h,	10h	in	19h

	 torki	in	četrtki	ob	7h

	 preostali	delavniki	ob	19h	

URADNE URE
	 ob	ponedeljkih	in	petkih
						od	1930do	2000
	 ob	torkih	in	četrtkih		

od	730	do	800
	 ob	sredah	in	praznikih	
						ni	uradnih	ur	
KARITAS
Vsako	drugo	in	četrto	sredo	v	
jan.,feb.,	apr.,	jun.,	sep.,	okt.in	dec.													
od	1730		do	1900	.
Tel.:	031 726 213
e-pošta:	karitas@zupnija-ljpolje.si
TRR	Karitas:	NLB	02054-0253243567
KNJIŽNICA
V juniju, juliju in avgustu: 
	 nedelja	od	900	do	1000
KRSTI 
19.	 nedelja	 med	 letom	 (10.	 8.),	
priprava	v	sredo,	6.	8.	ob	2000.
Za	podatke	se	oglasite	že	poprej!	
S	 seboj	 prinesite	 družinsko	
knjižico	in	izjavo	botra!
OBHAJILO BOLNIKOV
Na	prve	petke	v	mesecu	in	pred	
prazniki.	 Lahko	 pokličete	 tudi	
druge	 dni;	 za	 PREVIDEVAN-
JE	seveda	kadarkoli.
POROKE
Prijava	vsaj	mesec	dni	pred	poroko.	
Potrebni	dokumenti:	krstni	in	samski	
list,	potrdilo	o	opravljenem	tečaju.
Izdala	Župnija Ljubljana Polje 
Polje	351,	1260	Ljubljana	Polje	
tel.:	01/529 22 33
TRR	župnije:	Raiffeisen	banka	
24200-9004459780	
e-naslov:	www.zupnija-ljpolje.si	
e-pošta:	info@zupnija-ljpolje.si

odgovarja	Janez	Bernot,	župnik
Tisk:	ABO	grafika		

V mesecu avgustu ste povabljeni, da se v cerkvi pri 
verskem tisku sami vpišete v seznam bralcev!

V avgustu bo adoracija ob petkih od 18.00 do 19.00. 
Adoracijo bo oblikovala molitvena skupina.

po namenu, 1M (n. n.)/+Franc Mihelič: 2M (družina 
Poljanec), 1M (Paternostrovi)/+Ivan Anžur, 5M (so-
sedje s ceste XXVI-št.5)/+Janez Kunc: 1M (družina 
Dobovšek), 5M (sosedje), 1M (Edvard Rešek, ml.), 
10M (Robijevi vrstniki), 1M (Tomažičevi), 1M (Res-
nikovi), 1M (Kocjančičevi), 1M (Rabzljevi), 1M (Tone 
Kralj), 5M (brat Marjan), 2M (Tilka, Toni, Andrej, 
Mateja z družino), 2M (prijatelji kolesarji), 1M (Da-
nilo z družino), 1M (Jure in Teja Rozina), 1M (Slavi z 
družino), 1M (Marija Dolar)/+Angela Jerič: 2M (Pa-
ternostrovi), 10M (nečakinje in nečaki), 7M (n. n.)

Za cerkev (za nova okna in krstilnico): 50 € (n. n.), 
100 € (n. n.), 120 € (n. n.), 500 € (Z. P.), 1000 € (n. 
n.);ob pogrebu +Janeza Kunca: 183 € (Robijevi vrst-
niki), 50 € (Terezija in Ed vard Rešek), 20 € (družina 
Medic);ob pogrebu +Angele Jerič: 100 € (sorodniki); 
za rože: 20 € (M. H.); za oratorij: 50 € (n. n.)
Vsem darovalcem Bog povrni!

Franc Mihelič, Jožefa Ušeničnik, Ivan Anžur, Tere-
zija Ožura, Janez Hudeček, Marija Šuštaršič, Janez 
Kunc, Angela Jerič, Anton Sašo Milavec

Martin Keber, Dora Šelek, Neža Novak, Žana Novak 



             koledar dogodkov

1 pet Alfonz Ligvorij, škof, cerkveni učitelj
2 sob Porcijunkula

3 ned 18. nedelja med letom; Lidija, sp. žena 
Jezus nasiti množico (Mt 14, 13-21)

4 pon Janez Vianej, duhovnik
5 tor Marija Snežna (Nives)
6 sre Jezusova spremenitev na gori PRIPRAVA NA KRST

7 čet Kajetan, duhovnik
8 pet Dominik, ustanovitelj dominikancev
9 sob Terezija Benedikta (Edith Stein), redovnica

10 ned 19. nedelja med letom; Lovrenc, diakon 
Jezus vabi Petra k sebi (Mt 14, 22-33) KRSTI

11 pon Klara (jasna), devica
12 tor Ivana Šantalska, redovnica
13 sre Hipolit in Poncijan, mučenca
14 čet Maksimilijan Kolbe, duhovnik, mučenec
15 pet Marijino vnebovzetje - veliki šmaren DAROVANJE ZA CERKEV

16 sob Rok, spokornik

17 ned 20. nedelja med letom; Helena, cesarica 
Jezus hvali vero poganske žene (Mt 15, 21-28) 

18 pon Helena (Alenka), cesarica
19 tor Janez Eudes, duhovnik
20 sre Bernard, opat, cerkveni učitelj
21 čet Pij X., papež
22 pet Devica Marija Kraljica
23 sob Roza iz Lime, devica

24 ned 21. nedelja med letom; Jernej, apostol 
Jezus je obljubi Petru ključe kraljestva (Mt 16, 13-20)

25 pon Ludvik, kralj
26 tor Tarzicij, mučenec IZLET ORAT. ANIMATORJEV

27 sre Monika, mati sv. Avguština
28 čet Avguštin, škof, cerkveni učitelj
29 pet Mučeništvo Janeza Krstnika
30 sob Feliks (Srečko), mučenec PEŠ ROMANJE NA ZAPLAZ

31 ned 22. nedelja med letom; Palin, škof 
Hoja za Kristusom zahteva odpoved (Mt 16, 21-27) 

AVGUST - VELIKI SRPANJ


