
POSLAN SEM K IZGUBLJENIM OVCAM IZRAELOVE HIŠE
Izraelski narod se je zavedal, da ima poseben privilegij, ker ga 

je vsemogočni Bog izbral za svoje izvoljeno ljudstvo. Hrepenenje 
po odrešeniku je bilo v narodu močno navzoče in zato je Jezus to 
dejstvo izpostavil v pogovoru s kanaansko ženo, ki ga je prosila naj 
ozdravi njeno hčer. Ignoriral jo je in na njeno vsiljivo vztrajanje 
odgovoril: »Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom.« Ona 
pa je odgovorila: »Tako je, Gospod, pa vendar tudi psički jedo od drobtinic, ki 
padajo z mize njihovih gospodarjev.« Jezus je opazil njeno živo vero, zato ji je 
rekel: »O žena, velika je tvoja vera! Zgodi naj se ti, kakor želiš!«

Ta žena je razumela, da pravi Bog ne more biti v zakupu enega naroda, sicer ne 
bi bil pravi Bog. Človeštvo ne more imeti več bogov, ker bi živeli v preveliki zmedi, 
ko bi se spraševali: »Kateri je pravi Bog?« Obstoj številnih božanstev tudi ni v 
skladu z logičnim razmišljanjem: Kdo je koga ustvaril? Katerega boga ni nihče 
ustvaril? Če ni enega boga, si lahko vsakdo sam izbere, v koga bo veroval. Bog, ki 
si si ga sam ustvaril, ni noben bog, ker ti ne more pomagati.

»Žena, velika je tvoja vera!« je Jezus pohvalil ženo, ki je trpela zaradi svoje 
hčerke. Videl je v njeno srce, opazil je njeno iskreno ljubezen do svoje hčere, a 
hkrati je videl njeno zaupanje in vero, da se je obrnila na pravo osebo, ki ji je 
sposobna pomagati. Ta žena je tudi na konkreten način pokazala, kako moramo 
pristopati k Bogu. Naša molitev, naša prošnja, naša pričakovanja, morajo biti 
realna in hkrati moramo biti vztrajni ter do določne mere vsiljivi; če res verujemo 
v Boga in mu zaupamo, moramo vztrajati, dokler ne bomo uslišani. To daje naši 
veri pravo moč, da je živa, da ni nek bled spomin, ampak je vera v Boga, ki je živ, 
ki je tukaj in sedaj. 

Kako pa je z našo vero? Ali res verujemo v Boga, ki je naš odrešenik? Če imam 
za Boga le eno uro časa ob nedeljah, ali pa še to ne; če se spomnim nanj samo, ko 
sem v stiski, moje vsakdanje življenje pa nima nobene povezave z njim, potem sem 
brez prave vere. Vera je namreč nekaj živega, kar me predrami, ko moje življenje 
izgublja smisel; vera je kot zdravilo, ki odpravi bolečino medsebojnih konfliktov; 
vera je kot vsakdanji kruh, ki se ga ne naveličaš, ker ga stalno potrebuješ. 
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Nedelja 20. nedelja med letom 16. avgust
yy Danes je 20. nedelja med letom. Godujeta Rok, romar in spokornik in Štefan I., ogrski kralj.
yy Včeraj smo praznovali največji Marijin praznik, njeno vnebovzetje ali veliki šmaren. Zaradi korona virusa in 
preventivnih ukrepov Marijina romarska svetišča niso bila tako obiskana kot v preteklosti, kar pa ne pomeni, 
da nismo praznovali, se Mariji zahvaljevali in se ji priporočali. Hvala vsem, ki ste si vzeli čas in se udeležili 
slovesnih svetih maš. Marija bo že poskrbela, da bodo naše prošnje uslišane.

yy Naslednjo nedeljo ima naša župnija zaobljubljeno mašo v Lomu. Pred začetkom šolskega leta se bomo šli 
priporočit mučenki sveti Katarini Aleksandrijski za pravo pamet in resnično modrost. Ona je namreč za-
vetnica deklet, mladine, tiskarjev, filozofov in učenjakov, zato je tudi zavetnica številnih univerz. Ko jo je cesar 
Maksencij poklical na zagovor, mu je pogumno dejala: »Zakaj pogubljaš ljudi s češčenjem malikov? Uči se 
spoznavati Boga, stvarnika sveta, in njegovega edinega sina Jezusa Kristusa, ki je s križem rešil človeštvo pek-
la!« Katarina je znala tako prepričljivo govoriti o krščanski veri, da je vse cesarjeve modrijane spreobrnila. V 
Lomu bomo imeli sveto mašo ob 9.00 uri. To naše romanje je starodavna tradicija, zato se ga udeležimo v čim 
večjem številu.

yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: Nekateri mladi čutijo družinske tradicije kot utesnjujoče in 
bežijo od njih, stran jih žene globalizirana kultura, ki jih včasih pušča brez oporne točke. V drugih delih sveta 
pa, nasprotno, med mladimi in odraslimi ne gre za resnični medgeneracijski spor, ampak za obojestransko 
odtujenost. Odrasli včasih niti ne poskusijo ali ne zmorejo prenesti naprej temeljnih bivanjskih vrednot ali pa 
sprejmejo mladostniške načine in s tem preobrnejo odnos med generacijami. Tako se rodi nevarnost, da odnos 
med mladimi in odraslimi ostane na čustveni ravni, brez vzgojne in kulturne razsežnosti. Koliko škode naredi 
to mladim, čeprav nekateri tega ne opazijo! Mladi sami so nas opozorili, da to izredno otežuje prenos vere v 
nekaterih deželah, kjer ni svobode izražanja in kjer se preprečuje sodelovanje v Cerkvi. (80)

yy V mesecu septembru je še precej prostih dni za mašne namene.
Nedelja
730 Tenetiše
830

20. nedelja med letom
za + Franca Pušarja, dar hčere Nataše
1. za + Janeza Dobrina, dar Birtovih
2. za vse ++ Čižmarjeve

16. avgust

Ponedeljek
1900

Evzebij, papež in mučenec; Hijacint Poljski, duhovnik
za + Staneta in Rozalijo (obl.) in Florjana Kerna

17. avgust

Torek
1900

Helena (Alenka), cesarica; Leonard, opat
za + Marjana, Jožeta in Bernardo Mejak

18. avgust

Sreda
1900

Janez Eudes, duhovnik; Ludvik Toulouški, škof
po namenu Dragota Lombarja

19. avgust

Četrtek Bernard, opat in c. uč.; Samuel (Samo), prerok 20. avgust
Petek Pij X., papež; Viktorija Rasoamanarivo, princesa 21. avgust
Sobota
1900

Devica Marija Kraljica; Fabricijan in Filibert, mučenca
za + Antona Robleka, dar Torkarjevih

22. avgust

Nedelja
730 Tenetiše
830

900 Lom

21. nedelja med letom
za župljane
za + Tončko Zaplotnik, dar sosedov
po namenu romarjev

23. avgust

čiščenje in krašenje Trstenik: Cuderman Anica
Tenetiše: Riga Zdenka
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, na se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

22. avgust


