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20. nedelja med letom 
 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 15,21-28)  

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

Veliki občudovalec kanaanske žene je bil sv. Avguštin. Posvetil ji je kar tri govore 

in je nikoli ne pozabi omeniti, ko spregovori o potrebi, da moramo »moliti in se ne 

naveličati«. Morda ga je ta žena spominjala na njegovo mamo Moniko. Tudi ona je 

leta in leta nadlegovala Gospoda, ko ga je s solzami v očeh prosila za spreobrnjenje 

svojega sina. Nobeno zavračanje ji ni vzelo poguma. Za sinom je šla (iz Afrike) vse 

do Italije, do Milana. Dokler ga ni dobila ne le spreobrnjenega, ampak tudi škofa, 

svetnika in cerkvenega učitelja. V enem od svojih govorov se Avguštin spominja 

Kristusovih besed: 

»Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo;« in sklene 

z besedami: »Tako je storila kanaanska žena: prosila je, iskala in trkala na vrata ter 

prejela. Tudi mi storimo enako in tudi nam se bo odprlo.« 

Devica Marija Kraljica, 22. avgust - Praznik je v bogoslužje 
leta 1954 vpeljal papež Pij XII. Cerkev ga praznuje teden dni 
po Marijinem vnebovzetju in je tesno povezan s to skrivnostjo. 
Ko je Jezus svojo Mater vzel v nebesa je bila Marija kronana in 
postavljena za kraljico nebes in zemlje. Skrivnosti Marijinega 
kronanja se spominjamo tudi pri rožnem vencu, ko molimo 
desetko: »ki je tebe Devica v nebesih kronal.«  

Oratorij 2017 

Dotik nebes 
 

Jutri ob 9. uri začenjamo letošnjo oratorijsko 
dogodivščino v naši župniji.  
Skupina animatorjev se že veseli druženja z udeleženci, 
staršem pa se zahvaljuje za zaupanje. 

 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 20. avgust 

20. nedelja med letom 

Bernard, opat, c. uč.  

   800  †† Roly Poček in Anka Kosu 
   800  za župljane in dobrotnike 
   930  †† rodbina Ojsteršek in Dragica Tomplak 
1800  † Mihael Lukanc (gr. 5) 
1100  Tremerje: † Ludvik Lešek  
                              in †† iz družine Skale in Lešek 

PONEDELJEK, 21. avgust 
Pij X. papež 

     800   † Jože Marodi 
1800   † Mihael Lukanc (gr. 6) 

TOREK, 22. avgust 
Devica Marija Kraljica 

   800  †† iz rodbine Vampelj 
1800   po namenu 

SREDA, 23. avgust 
Roza iz Lime, devica, red. 

   800    †† sorodniki  Lešnik 
          in sosedje Pogladič, Ločnikar, Mauc 
1800  † Mihael Lukanc (gr. 8) 

ČETRTEK, 24. avgust 
Natanael (Jernej), apostol 

   800  †† straši in brat Oset, Anton Kovač  
           in Ivanka Zidenšek 
1800  za milost odpuščanja 

PETEK, 25. avgust 
Ludvik IX., francoski kralj 

     800   za zdravje v družini 
1800   † Gregor Drofenik (30. dan) 

SOBOTA, 26. avgust 
Ivana, redovna ustanoviteljica 

     800 † Jožica Rahle 
     800 † Mihael Lukanc (gr. 11) 
1800  †† starši Helga in Viljem Glančnik  
          in po namenu 

NEDELJA, 27. avgust 

21. nedelja med letom 

Monika, mati sv. Avguština  

   800  † Jože Belaj (obl.) 
   930  v zahvalo za sv. krst 
1800  za župljane in dobrotnike 
1100  Tremerje: †† iz družine Brečko 
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