
20. in 21. MED LETOM       16. In 23. AVGUST 2020       Leto XX, štev. 34/35    

20. MED LETOM - Evangelij - Jezus hvali vero poganske žene Mt 15,21-28      
21 Tisti čas se je Jezus umaknil v tirsko in 
sidónsko pokrajino. 22 In glej, prišla je 
kánaanska žena iz tistih krajev in vpila: 
»Gospod, Davidov sin, usmili se me! Mojo 
hčer zelo mučijo hudobni duhovi.« 23 Vendar ji 
ni odgovóril niti besede. Tedaj so pristopili 
njegovi učenci in ga prosili: »Odpravi jo, ker 
vpije za nami.« 24 Odgovóril je in dejal: 
»Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove 
hiše.« 25 Prišla je, padla predenj in rekla: 
»Gospod, pomagaj mi!« 26 Odgovóril ji je in 
dejal: »Ni lepo jemati kruh otrokom in ga 
metati psom.« 27 Ona pa je rekla: »Tako je, 
Gospod, pa vendar tudi psički jedo od 
drobtinic, ki padajo z mize njihovih 

gospodarjev.« 28 Tedaj je Jezus odgovóril. Rekel ji je: »O žena, velika je 
tvoja vera! Zgodí naj se ti, kakor želiš!«In njena hči je ozdravela tisto uro. 
 
VZTRAJATI ZARADI SVOJE VERE 

Ljudje zmorejo iz ljubezni narediti neverjetne stvari. To dejstvo lahko še 
posebej opazimo pri materah. Mati bo storila vse, kljubovala vsemu, pretrpela 
vse in vztrajala v vsem zaradi ljubezni do otroka. Kanaanska žena v današnjem 
evangeliju je tudi za nas vzor vztrajnosti, poguma in ljubezni. Je pa tudi vzor 
vere, saj ji Jezus reče: »Žena, velika je tvoja vera. Zgodi se naj ti, kakor želiš!« 
Žena je vzor trdne vere. Imeti trdno vero pa ni preprosto. Včasih nam, ki 
verujemo, reče kakšen nevernik: »Lahko tebi, ker veruješ!« Pa ni tako 
preprosto. Verovati ne pomeni imeti lažjega življenja. Dejansko velja 
nasprotno: ker imamo vero, se ne predamo, ampak vztrajamo. Velikokrat v 
življenju vztrajamo prav zaradi vere in prav v veri si prizadevamo, pa čeprav 
pogosto brez zagotovila o srečnem koncu. 

Vera ni čarobna palica. Od nas zahteva ponižnost, pogum, vztrajnost in 
predvsem ljubezen. Mati se ne preda. Prav tako se ne preda človek, ki ima 
vero.  



Ljubezen in vera sta neločljivo povezani. Ljubezen je temelj vere, je pa tudi 
njen izraz. Ker je kanaanska mati ljubila svojo hčerko, je verovala, da jo Jezus 
lahko ozdravi, zato je prosila Jezusa zanjo. Vendar Kanaanska žena ni bila 
uslišana po prvi prošnji. Po njej je celo doživela grobo zavrnitev, saj ji Jezus kot 
tujki v govorici takratnih judov (tujci so kakor psi – prim. 26) odreče pomoč. A 
žena vztraja v prošnji, in Jezus jo usliši. Kaj bi bilo, če bi odnehala, ko ni bila 
uslišana ob prvi prošnji?! Pa je vztrajala. Zato je kanaanska žena tudi vzor 
vztrajne molitve in ponižne prošnje, ki temelji na globokem zaupanju in veri: 
»Žena, velika je tvoja vera!« S tem dogodkom je Kristus tudi povedal, da bo 
njegovo odrešenje za vse, tudi za tujce, in tako pokazal, da je z njim »odrešenje 
prišlo« in da se je Gospodova »pravičnost razodela« (Iz 56,1). Po: B. Rustja 
 
BLAGOSLOV PŠENICE PRI SV. ROKU (23.8): Prihodnjo nedeljo bo sveta 
maša ob 10.30 pri sv. Roku z blagoslovom pšenice. Zato prihodnjo nedeljo 
v župnijski cerkvi ob 10.15 ne bo svete maše. 
 
SREČANJA ZA BIRMANCE PRED SVETO BIRMO (28.8) 
Pričenjamo s srečanji za birmance kot pripravo na zakrament svete birme. 
Ker devetdnevnica pred sveto birmo ni mogoča v takšni obliki kot 
običajno, bo potekla v obliki občasnih srečanj in svetih maš. Prvo srečanje 
bo v petek, 28. avgusta ob 19. uri v veroučnih prostorih, v nedeljo, 30. 
avgusta pa bo ob 10.15 sveta maša z birmanci, botri in starši. Povabljeni 
vsi, skupni pripravi na praznik svete birme, ki bo v soboto, 10. oktobra ob 
10. uri. Prosim, da srečanja in svete maše vzamemo odgovorno in resno. 
 
VABILO PRVOOBHAJNCEM IN STARŠEM 
Prvoobhajance in njihove starše vabim k nedeljskim svetim mašam. Če 
želimo obhajati slovesnost prvega svetega obhajila, potem brez svete 
maše ne bo šlo. Kajti kako naj otroku približamo sveto obhajilo, če mu 
sveta maša ni dovolj poznana in nima njenega osebnega izkustva.  
 
POČITNIŠKI ORATORIJ ZA OTROKE (17. – 21.8): V tednu, ki je pred nami 
pričenjamo z drugim terminom oratorija od ponedeljka 17. avgusta do 
petka 21. avgusta. Vsak dan od 9. do 15. ure. Še so možne prijave. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V mesecu avgustu skrbijo za 
župnijsko cerkev verniki iz Stranja in Belega. 
 
NABIRKA ZA MIVO – KRIŠTOFOVA NEDELJA: Na Krištofovo nedeljo ste za 
prevozna sredstva misijonarjev darovali 1.044,10€. Bog povrni za vaše 
darove. 
 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE 
Nadaljujemo z obnovitvenimi deli v župnijski cerkvi. Dela so takšna, da se 
vidi bolj malo, stroški pa niso tako mali. Zato vas res lepo prosim za pomoč 
pri zbiranju finančnih sredstev. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi 



na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Hvala vsem za razumevanje in 
pomoč.  

20. NEDELJA MED LETOM 

Ponedeljek 
17.8.2020 

sv. Evzebij 
papež 

8.00 za † Marijo in Ivana Šramel, 
Jožeta, stare starše Kadenšek, 
Jožeta in rodbino Nunčič, 
Franca in Marijo Cvetko    

Torek 
18.8.2020 

sv. Helena 
cesarica 

8.00 za † Milico Plevnik  

Sreda 
19.8.2020 

sv. Janez 
Eudes 

duhovnik 

8.00 za † Marijo in Ivana Bračka (obl) 
Štefko in Silvota Ravnaka, starše 
Šarp    
za † Lojzeta in Slavico Krajnc 

Četrtek 
20.8.2020 

sv. Bernard 
opat 

18.30 
19.00 

molitev za duhovne poklice 
za † Iztoka Cerovška 
za † Ano Anderluh 

Petek 
21.8.2020 

sv. Pij X. 
papež 

19.00 za † Jožeta Bračka 
za † Ivanko Kropec  

Sobota 
22.8.2020 

Devica 
Marija 
Kraljica 

19.00 za † Ivana Regorška (obl), Nežo 
in Ivana Šketa 
za † Marjana Čuježa    

Nedelja 
23.8.2020 

21. 
NEDELJA 

MED 
LETOM 

sv. Roza iz 
Lime 

redovnica 

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 

10.30 
sv. Rok, 

blagoslov 
pšenice 

 
 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Jožeta Stoklasa 
za † Antona Hriberška 
za † Leopolda, Martina, Urško in 
Zinko Jecl 
za † Marijo Karner  
za † Veroniko Mavsar 
za † Rudolfa in rodbino Zidar, 
starše Ogrizek 
za † Silvota Hostnika 
za † Frančišeka Goleža 
za † Pepco, Rudolfa in Marico 
Galuf  

 

21. NEDELJA MED LETOM 23. avgust 2020 
Evangelij: Jezus obljubi Petru ključe kraljestva Mt 16,13 20 
13 Ko je tisti čas Jezus prišel v pokrajino Cezaręje Filípove, je spraševal 
svoje učence: »Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?« 14 Rekli so: »Eni, da 
je Janez Krstnik, drugi, da Elija, spet drugi, da Jeremíja ali eden izmed 
prerokov.« 15 Dejal jim je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« 16 Simon Peter je 



odgovóril; rekel mu je: »Ti si Kristus, Sin živega Boga.« 17 Jezus pa mu je 
dejal: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri, 
ampak moj Oče, ki je v nebesih. 18 Jaz pa ti povem: Ti si Peter, Skala, in na 
tej skali bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo 
premagala. 19 Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; kar koli boš zavezal 
na zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar koli boš razvezal na zemlji, bo 
razvezano v nebesih.« 20 Tedaj je učencem naróčil, naj nikomur ne 
povedo, da je on Kristus. 

21. NEDELJA MED LETOM 

Ponedeljek 
24.8.2020 

sv. Jernej 
apostol 

8.00 za † Jerneja Zvonarja, Alojzijo, 
Janeza in Karla Pezdevška, 
Jožeta in Terezijo Grosek   

Torek 
25.8.2020 

sv. Ludvik IX. 
francoski kralj 

8.00 za † Dušana Javoriča 

Sreda 
26.8.2020 

sv.  Ivana 
Bichier, red. 

8.00 za † Toniko Došler    
za † Marijo Ipšek 

Četrtek 
27.8.2020 

sv. Monika 
mati sv. 

Avguština 

18.30 
19.00 

molitev za duhovne poklice 
za † Iztoka Cerovška 
za † Martino, Marka in Ernesta 
(obl.) Grobina 

Petek 
28.8.2020 

sv. Avguštin 
škof 

19.00 za † Marijo Nečimer, 30. dan 
za † Angelo Lorger 

Sobota 
29.8.2020 

Mučeništvo 
Janeza Krstnika 

19.00 za † Ivanko, Franca in Terezijo 
Cingel 
za † Jurija Hajnška, Jožeta 
Hrovata, dvojne starše    

Nedelja 
30.8.2020 

22. NEDELJA 
MED LETOM 

sv. Feliks 
mučenec 

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 
 
 
 

10.15 
maša za 

birmance 
 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Karla Jagodiča (obl) Marka 
Šketa, starše Stojan in Šket, 
Heleno Strniša 
za † Marijo Podgoršek 
za † Janeza in Marijo Čakš  
za † Lojzko Srebotnjak 
za † Franca, Ferda, Sonjo, 
Marinko in starše Čakš  
za † Alojza in Pepco Vrečko  
za † Jurija in Silvo Skale 
za † Gorazda Lipnika 
za † Ivana Boštjančiča  
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