
Marijino vnebovzetje – 
praznik upanja  

Marijino vnebovzetje praznujejo po vsem svetu. Od Andore do 
Vanuatuja, kot državni praznik ga praznujejo v 43 različnih 
državah. Vnebovzeta Marija je med drugim zavetnica Malte. 
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. 
Večinoma pa soglašajo, da naj bi to bilo v Jeruzalemu, kjer so 
izkopali njen grob; vendar nekateri vseeno govorijo v prid Efezu. 
Prvih šest stoletij se namreč ni vedelo za (prazen) Marijin grob v 
Jeruzalemu. 
Tu so Marijino vnebovzetje obhajali že v prvih stoletjih po 
Kristusu, predvsem pa od 5. stoletja dalje, na zahodu pa slabih 
200 let pozneje. 
Nezanesljivi teološki viri 
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, brez zanesljivih 
teoloških virov. 
Papež Pij XII. je v leta 1950 izdani 
apostolski konstituciji Munificen-
tissimus 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. vnebovze-
tja) 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. 
Biblični viri 
Resničnost Marijinega vnebovzetja je 
v Bibliji implicirana v knjigi 
Razodetja (11,19–12), kjer je Marija v 
nebesih počaščena s krono zvezd. 
Kot zanimivost naj omenimo, da sta 
bila še dva človeka, za katera Biblija 
pravi, da sta bila poleg Device Marije 
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s telesom vzeta v nebo. V Stari zavezi naj bi bila to 
preroka Enoh in Elija. 
Odsotnost relikvij 
Nobena krščanska skupnost ni nikoli trdila, da ima 
relikvije (kosti ali druge posmrtne ostanke) Device 
Marije. Pomislimo, kako so kristjani v zgodnjem 
cerkvenem obdobju častili relikvije in končna 
počivališča pomembnih svetnikov. Spomnimo se 
samo bazilike svetega Petra v Rimu. 
Če bi relikvije Jezusove Matere resnično obstajale, 
bi bile ene od osrednjih predmetov češčenja v 
katoliškem svetu. Lahko bi rekli, da “molk relikvij” 
govori v prid dogmi o vnebovzetju. 
Marijin zgled in dostojanstvo žena 
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 premi-
šljevala v svojem srcu (Lk 2,19). Zvesta je bila v 
zaupanju in čakanju in v njenem materinstvu je 
mnogo da-jev Bogu. 
Množičen obisk Marijinih središč v Sloveniji 
Predvsem na Gorenjskem in Notranjskem prazniku 
pravijo tudi veliki šmaren. Na Dolenjskem, 
Štajerskem ter v Prekmurju ga poznajo tudi kot 
velika maša, na Koroškem je velika gospojnica, v 
Soški dolini se imenuje rožnica, v Istri pa velika 
Marija oziroma velika Mati Božja. 
15. avgusta Slovenci množično romamo v Marijina 
svetišča in cerkve po vsej državi. Nič čudnega, da 
nas Slovence opredeljujejo kot Marijin narod. Od 
okoli 2.700 cerkva jih je okoli 400 posvečenih 
Mariji. Največ jih obišče večja Marijina svetišča, kot 
so Brezje, Sveta Gora, Ptujska gora. 
86 svetišč pa je posvečenih prav Vnebovzeti Mariji. 
Omenimo naj le Turnišče, Zaplaz, Novo Štifto, 
Olimje, cerkev na Blejskem otoku, stolnico v Kopru 
… na avstrijskem Koroškem Gospa Sveta. 
Še naprej se radi zatekajmo k naši nebeški Materi, 
ko nam v duši odmeva molitev: še nikoli ni bilo 
slišati, da bi ona v stiski koga zapustila. 

Vir:www.si.aleteia.org 

Skrb za cerkev—čiščenje in krašenje 
20. 8.: Dolenji Boštanj 61-70 
27. 8.: Dolenji Boštanj 71-80 
 

Boštanjski zvon je glasilo župnije Boštanj in je 
namenjeno interni rabi. Svoj dar lahko nakažete na  

TRR: SI56 0237 9009 2348 098 NLB. DŠ: 71750070 
http://zupnija-bostanj.rkc.si; andrej.golcnik@rkc.si 

Odgovarja Andrej Golčnik, župnik. 031 731 677 

Štolnine in darovi  
Slovenski škofje so na 130. redni seji Slovenske 
škofovske konference, ki je bila 9. maja 2022 v 
Ljubljani, potrdili štolnine in darove, ki začnejo 
veljati v vseh škofijah s 1. septembrom 2022. 

Tako velja, da je dar za sveto mašo 23 €, Poroka 

in pogreb ostaja enako 50 €, Gregorijanske maše 
po novem znašajo 750 €.  
Ker duhovniki v Sloveniji še vedno živimo od 
vaših darov, je to rahlo zvišanje še kako 
dobrodošlo. Hvala vsem, ki naše delo podpirate s 
svojimi darovi.  

TOREK 

16. 8.   Rok 

19.00 + Ivan Godec—KOMPOLJE 

SREDA 

17. 8.  Hijacint 

19.00 +Jožefa  Kozinc 7. dan 

ČETRTEK 

18. 8.  Helena 

Maša drugje 

PETEK 

19. 8. Timotej 

19.00 + Franc in Ivanka Povše ter  

                                 Anton Dolničar 

SOBOTA 

20. 8.  Bernard 

19.00 + Antonija Romih 

21. NAV. 

NEDELJA 

21. 8.  

8.00 Za farane 

10.00 + Matija in Ana Kuhar 

          Po namenu 

Ustoličenje novega župnika 

PONEDELJEK 

22. 8. Zmago 

19.00 + Anton Lisec—LOG 

TOREK 

23. 8.   Roza 

19.00 + Alojzija Petek r. 

Podpadec—KOMPOLJE 

SREDA  

24. 8.  JERNEJ 

Maša drugje 

ČETRTEK 

25. 8. Ludvik 

19.00 + Antonija Romih r. Mrgole 

PETEK 

26. 8. Tarzicij 

19.00 + Antonija obl. in Janko  

                                               Levstik 

           + Jože Zavrl 

SOBOTA 

27. 8. Monika 

19.00 + Živko Poljšak 

22. NAV. 

NEDELJA 

28. 8.   

8.00 Za farane 

10.00 + Ana Čižmek r. Felicijan 

Svete maše med 16. 8. 2022 in 28. 8. 2022 


