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16. avgust 2020 – 30 –
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.
Sveti Rok, priprošnjik zlasti proti kužnim boleznim.
Ko epidemija koronavirusa po vsem svetu dobiva
vse večje razsežnosti, se kristjani lahko v molitvi
obrnemo k svetemu Roku. Že od srednjega veka in
časa uničujočih kug naprej so se verniki zatekali k
njemu kot zaščitniku pred epidemijami
Sveti Rok ostaja zelo priljubljen svetnik, v tem času
zlasti v Aziji, o čemer poročajo tamkajšnji
misijonarji. Sčasoma je postal zavetnik poljskih
delavcev in živali, k njemu so se zatekali po zaščito
pred naravnimi katastrofami, kot so potresi,
epidemije in hude bolezni. Njegova zaščita je
postala tudi vzor človeške solidarnosti in krščanske
ljubezni v znamenju dobrodelnosti.
Sveti Rok je bil sin guvernerja iz francoskega mesta Montpellier. Starši so bili že v
letih, ko se jim je po nešteto molitvah in priprošnjah rodil Rok. Ko jim je bil nazadnje
otrok vendarle dan, so ga zaobljubili Bogu. Ob smrti staršev je bilo Roku 20 let in
takrat se je odločil, da bo prodal vse svoje imetje in postal Kristusov ubožec po
zgledu svetega Frančiška Asiškega. Vstopil je v tretji red in se v romarskih oblačilih
podal v Rim, proseč miloščine. Takrat je po Italiji kosila kuga in Rok se je posvetil
skrbi za kužne bolnike ter mnoge tudi ozdravil.

Ko je zbolel tudi sam, se je vrnil v Montpellier. Pred bližajočo se smrtjo se je umaknil
v kočo v gozdu, kjer mu je pes vsak dan prinašal kos kruha. Zato ga velikokrat
upodabljajo s psom. Čudežno ozdravljen se je znova pojavil v Montpellieru. Ker ni
razkril svoje identitete in so ga imeli za vohuna, so ga zaprli v ječo. Tam je pet let
pozneje umrl. Na smrtni postelji je prejel zakramente in duhovniku razkril svojo
pravo identiteto.
Kmalu po njegovi smrti se je njegovo češčenje razširilo po Italiji in Franciji, nato pa
po vsej Cerkvi. Sveti Rok je priprošnjik zlasti proti kugi, za kar je bil razglašen po
cerkvenem zboru v Ferrari, ko je ta bolezen z Vzhoda prek mornarjev prišla v večja
pristanišča v Benetke, Marseille, Lizbono in se razširila po vsej Evropi.
Naši predniki so davnega leta 1645 bili v podobni preizkušnji kot mi danes. Na
priprošnjo sv. Roka so bili uslišani.

KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA, 16. avgust
20. nedelja med letom
Rok, romar, spokornik
PONEDELJEK, 17. avgust
Lovrenc, diakon, mučenec
TOREK, 18. avgust
Helena, cesarica

800 † Frančiška Verdev
930 v zahvalo in na čast Sv. Duhu
1800 † Leopold Esih (obl.)
1100 Trem.: za žive in †† župljane in dobrotnike

800 † Srečko Bobnič
1800 za žive in †† iz družine Šprajc
800 po namenu
1800 † Ludvik Kamplet

SREDA, 19. avgust
Janez Eudes, duhovnik

800 v čast Božjemu usmiljenju
1800 †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kruharjevi

ČETRTEK, 20. avgust
Bernard, opat, c. uč.

800 † Marjan Jazbec (obl.)
1800 za nerojene otroke

PETEK, 21. avgust
Pij X., papež
SOBOTA, 22. avgust
Devica Marija Kraljica
NEDELJA, 23. avgust
21. nedelja med letom
Roza iz Lime, devica, red.

800 † Toni Slamnik
1800 po namenu
800 po namenu
1800 v zahvalo za milost vere in Božje varstvo
800 †† Ivan in Ana Dečman
za žive in †† župljane in dobrotnike
930 † Jože Plavčak
1800 † Terezija Belaj
1100 Trem.: †† Ludvik Lešek,
Angela in Ivan Skale
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