
 

 
 

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. Re-

kel ji je: »O žena,  

velika je tvoja vera!  

Zgodí naj se ti, kakor želiš!« 

In njena hči je ozdravela  

tisto uro. 
 (Mt 15,26–28) 

 

 

TRDA VERA DOSEŽE TUDI MILOST 
 Prikličimo si pred oči podobo žene, ki jo srečamo v 
današnjem evangeliju. Ta poganska Feničanka se 
Jezusu približa s ponižno prošnjo: »Gospod, Davidov 
sin, usmili se me! Mojo hčer zelo muči hudi duh.« Je-
zus, ki ga iz evangeljskih poročil poznamo kot do-
brotnika vseh, ki so v stiskah in težavah, se do te že-
ne obnaša prav strašno, neprijazno. Najprej se zanjo 
sploh ne zmeni, potem ji reče, da s pogani noče imeti 
opravka, višek zavračanja pa so njegove besede: »Ni 
lepo jemati kruha otrokom in ga metati psičkom.« 
Otroci so člani izvoljenega ljudstva, psički pa podoba 
poganov. Žene ta »rasistična« izjava ne odbije, Je-
zusa vseeno prosi za »drobtinice, ki padajo z mize«. 
Takšno vztrajno zaupanje Jezusa razoroži in vpričo 
apostolov, ki so se čudili njegovi dotedanji trdoti, jo 
pohvali: »O žena, kako velika je tvoja vera! Zgodi naj 
se ti, kakor želiš!« Razlagalci tega odlomka pripomi-
njajo, da je Jezus s svojo navidezno grobostjo in ne-
prijaznostjo preizkušal vero te uboge žene. Ni pa to 
zapisano zato, da bi tudi mi (tudi duhovniki) ravnali 
podobno v odnosu do ljudi, ki iščejo pomoč. Jezus je 
s svojimi Božjim pogledom videl ženi v srce in je do-
bro vedel, da je s takšnim ravnanjem ne bo odbil, ve-

del je, da je v njenem srcu tako močna ljubezen do bolne hčerke, da ji njene prošnje ne bo 
mogel odreči. 
 Zgodba je zapisana zlasti zato, da bi se ob tej ženi, ki Boga ni poznala, naučili trdne ve-
re. Takšna vera je »slepa ljubezen«. Slepa, ker ne vidi nobenih ovir, slepa, ker vidi tudi v 
temi preizkušenj. Vera je »slepa ljubezen«, ker se da voditi Jezusu in sprejema njegov po-
gled na življenje. Ta pogled pa je jasnejši, višji. Komu se moram zahvaliti za ta pogled? 
Upam, da bo marsikdo lahko odgovoril: staršem, posebno materi. 

Po: S. Čuk, Misli srca 
 

- REVIJA MAGNIFIKAT ponuja brezplačni izvod tistim, ki si želijo spoznati to revi-
jo. V njej boste našli jutranjo in večerno molitev, Božjo besedo in mašna besedila 
dnevnega bogoslužja, pa tudi duhovna razmišljanja in zgodbe o svetnikih. 
Naročilnice si lahko vzamete na mizici za tisk. 
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Svete maše: 

20. NEDELJA 

MED LETOM 

                     16.8. 
Sv. Rok,romar, spok. 

Palčje 
Trnje 
Trnje 
 

Zagorje 

  7,30 +Antonija in Ivan Pavlovič, Palčje 61, obletna 
  8,30 Češčenje SRT 
  9h V čast sv.Roku za zdravje, dar. Andreja 

 +Rado Požar in +Maks Zadel, Klenik 77 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

Ponedeljek      17.8. 
Sv. Evzebij, pap., muč. 

Palčje 

Zagorje  
18,30 +Rozalija in Stanislav Pavlovič, Palčje 64, obletna 

20h +Martin Vidmar, Parje 2/a, 30. dan 

Torek              18.8. 
Sv. Helena, cesarica 

Zagorje 20h V čast sv. Heleni v dober namen 

Sreda             19.8. 
Sv, Janez Eudes, duh. 

Klenik 
20h +Joža Dekleva, Klenik 4/b, obletna 

Za vse žive in rajne Bubnič, Klenik 38 

Četrtek          20.8. 
Sv. Bernard, opat 

 

Zagorje 
V dober namen 

20h Molitvena ura za duhovne poklice 

Petek             21.8. 
Sv. Pij X., papež 

Zagorje 
20h +Janez in Stanislava Čeligoj, Zagorje 12 

 +Anton Štavar, Zagorje 36, obletna 

Sobota            22.8. 
Devica Marija Kraljica 

Zagorje 
19,30 Spoved 

20h V dober namen, Čadež, Ljubljana 

21. NEDELJA 

MED LETOM 

                     23.8. 
Sv. Roza iz Lime, dev. 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +i Rebec, Trnje 73 

10,30 V čast sv. Heleni za vse župljane obeh župnij 

16h Za bolne in ostarele 
 
- SV. HELENA, cesarica, ki goduje v torek, 18.8., je zavetnica zagorske župnij-
ske cerkve in vse župnije. Zato vabim vse župljane in druge častilce sv. Helene k 
maši na njen god. Ker vem, da mnogi ne morete počastiti naše zavetnice med 
tednom, jo bomo na slovesnejši način prihodnjo nedeljo. 
- SREČANJE BOLNIKOV IN STAREJŠIH v Zagorju bo prihodnjo nedeljo ob 16h 
v župnijski cerkvi. Čeprav bo običajno druženje po maši zaradi znanih razlogov 
pandemije odpadlo, vas vabimo, da se udeležite sv.maše, pred katero boste lah-
ko opravili sv. spoved, med mašo pa prejeli bolniško maziljenje. Poleg domačega 
bo spovedoval še g. Zdenko iz Košane. 
- PREPREČEVANJE OKUŽBE S KORONAVIRUSOM: Kot lahko slišite ali berete 
iz javnih občil nevarnost pandemije še ni minila, oziroma se obolelost še poveču-
je. Zato je nevarnost okužbe toliko večja. Držimo se naročil Zavoda za javno 
zdravje pa tudi tega, kar nam naročajo naši slovenski škofje glede obiskov cerkve 
in samozaščitnega vedenja v njej: Ob vhodu v cerkev si damo masko na obraz in 
razkužimo roke. Sedimo ali stojimo dovolj oddaljeni drug od drugega, razen dru-
žinski člani. To velja za vse prisotne v cerkvi, tudi na koru! Če gremo k spovedi v 
spovednico, si razkužimo roke pred vstopom in ko pridemo ven. Ob prihodu v 
cerkev oddamo v nabiralnik (škatlo…) svojo telefonsko številko. Dovolj je ena za 
vso družino. Najbolje, da jo napišemo že doma. Če smo to pozabili, jo lahko tudi 
ob vhodu v cerkev. S tem zelo olajšamo delo tistim, ki skrbijo za naše zdravje, da 
hitreje preprečijo širjenje okužbe. Tudi to je izraz ljubezni do bližnjega. 



 
 

Gospod, Davidov sin, usmili se me 
 

Jezus se v današnji evangeljski pripovedi 

pomika proti poganskim krajem. Neka 

Kanaanka pride iz poganskega področja, 

da bi se srečala z Jezusom da bi ga rotila 

in prosila, naj ozdravi njeno hčerko. Za 

celotno pripovedjo se skriva posebna 

problematika: Pod katerimi pogoji so 

lahko pogani del ljudstva, ki se zbira 

okoli Jezusa? Ali morajo morda Judje, ki 

so prvi sestavljali to ljudstvo, poganom 

vsiliti svoja stara izročila, ali pa vera po-

ruši vsako razlikovanje med kristjani ju-

dovskega izvora in pogani, ki postanejo 

kristjani? 

Ko je Matej pisal svoj evangelij, je bil 

sicer ta problem že rešen. Vendar ta pri-

poved pričuje o težavi, ki so jo čutili na 

začetku, in kako so jo razrešili, tako da 

so posnemali Jezusa. S tem smo pokazali 

razlog, zakaj je bila ta prelepa pripoved 

ohranjena. Potrebno pa je obrniti pozor-

nost prav na ženo, ki je pred Jezusom. 

Pred nami je mama, ki je pogreznjena v 

trpljenje. Vsaki mami govori, kaj pomeni 

verodostojno in do junaštva živeti svoje 

materinstvo. 

Kanaanka je dejal: »Gospod, Davidov 

sin, usmili se me! Moj hčer zelo muči 
hudi duh.« Iz teh besed zveni prava in 

pristna vera: Jezusa razglaša kot Davido-
vega sina, kar pomeni, da ga priznava 

kot »Mesija«, ki je bil obljubljen Izraelu; 

še več, v Jezus vidi Odrešenika in ga 

razglaša za Gospoda. V tem naletimo na 

vero učencev, ki v Matejevem evangeliju 

Jezusa vedno imenujejo tako, razen Juda, 

ki te pravice nima, ker je izdajalec. Imajo 

pa jo Kanaanka, poganski stotnik in dva 

slepa, katerih vera je poudarjena. Samo 

tisti, ki veruje, ga lahko kliče kot Gospo-

da – … in zasluži njegovo milost, kot je 

je bila deležna Kanaanka. 
Po: M. Galizzi, Evangelij po Mateju 

 

MATI, VODI ME 
 

O Mati čudovita,  

daruj me svojemu ljubljenemu Sinu  

kot njegovo večno lastnino! 

Po tebi me je Jezus odrešil,  

po tebi naj me zdaj sprejme.  

O Mati usmiljenja, podeli mi milost,  

da dosežem od Boga resnično  

modrost!  

Sprejmi me, prosim, med število tistih, ki jih ti ljubiš, učiš in vodiš, hraniš in 

braniš kakor otroke, ki so popolnoma tvoji. 

O zvesta Devica, daj, da bom v vseh rečeh popoln učenec, posnemovalec in 

služabnik učlovečene Božje Modrosti, tvojega Sina Jezusa Kristusa.  

Daj me njemu tako popolnoma v last, da po tvoji priprošnji in po tvojem zgle-

du dosežem na zemlji polnost Kristusove starosti  

in v nebesih polnost njegove slave.  

Amen.  
sv. Ludvik Montfortski 



20. avgust 
BERNARD 

 

Rodil se je leta 1090 visokemu burgund-
skemu plemiču na gradu Fontaines pri Dijo-
nu. Fant je bil izredno bister, živahen in lep 
in vsi so mu napovedovali sijajno priho-
dnost. Nekaj časa je živel malo bolj posvet-
no, potem pa se je ob spominu na mater, ki 
jo je zgodaj izgubil, zresnil. Ko mu je bilo 
dvaindvajset let, je sklenil, da bo služil le 
Bogu. Na okolico je imel tak vpliv, da so 
njegovemu zgledu sledili štirje bratje in 30 
drugih plemičev. Leta 1112 so potrkali na 
vrata strogega samostana Citeaux (latinsko 
Cistercium – od tod ime reda cistercijani). 
Življenje tukaj je bilo trdo: šest ur na dan 
molitev, šest ur fizično delo, šest ur duševno 
delo, šest ur spanja. Ko je Bernard omaho-
val, se je spodbujal: »Bernard, čemu si pri-
šel?« Bernard in tovariši so redovno življe-
nje vzeli zares in to je pritegnilo mnoge po-
snemovalce. Kmalu so zato ustanovil dva 
nova samostana. 25-letni Bernard je tako 
postal opat. Samostan je stal sredi gozda in 
Bernardu je tišina izredno ugajala, saj je 
lahko nemoteno premišljeval. Iz premišlje-
vanja je zajemal duhovno moč, ki je razgi-
bala vso tedanjo Evropo. »Vse moje znanje 
in vse moje razumevanje Svetega pisma, 
globlje prodiranje v njegov večkrat tako skriti 
pomen,« je zapisal, »sem si pridobil večji 
del v gozdovih.« Napisal je ogromno govo-
rov, pisem in pesnitev, ki so jih dolga stole-
tja prepisovali in kasneje tiskali, ker so bili 
priljubljeno vzgojno branje. Umrl je 20. av-
gusta 1153 v Clairvauxu, a svetnika pa je bil 
razglašen leta 1174. 1830 mu je bil podeljen 
naslov cerkvenega učitelja. 
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SMEH JE POL ZDRAVJA 
CESTNA SVETLIKA – Pijanec poskuša s svojim 
ključem odkleniti steber cestne svetilke. Nekdo, ki 
pride mimo, mu reče: »Nikar se ne trudite. Tukaj 
nihče ne stanuje. –  Pijanec odvrne: »Seveda sta-
nuje. Ne vidite, da v prvem nadstropju gori luč!« 

 

STA ZALJUBLJENA? VESELA? 

SKUPAJ GRADITA OPTIMIZEM 
 

Da bi vajin odnos bilj boljši in trajen, je 

prav, da vsak zase, pa tudi skupaj, vselej 

gradita optimizem in se trudita za veselje 

v odnosu. Slabo voljo bosta premagala 

samo, če verjameta, da to zmoreta. Po-

magajta drug drugemu biti vesela. Biti 

vesel v sebi, biti vesel fant/dekle, biti ve-

sel kristjan? No, saj ni tako težko! 

Kako lahko živita veselje v odnosu? Ta-

ko, da razmišljata o dobri volji in veselju 

kot o vajini skupni vrednoti. Vsak se tru-

di pri sebi, skupaj pa se o tej temi pogo-

sto pogovarjata. Odločita se, da preneha-

ta z jamranjem in samopomilovanjem. 

Vzemita si čas za premišljevanje o do-

brih rečeh. 

Ko sebe ali fanta/dekle zasačita v pre-

mlevanju in slabi volji, se uvidevno 

opomnita, ne da ranita čustev drugega. 

Lahko se dogovorita in si izbereta svoj 

opomnik: to naj bo stavek, ob katerem se 

bosta počutila prijetno. Ko se v vajin po-

govor prikrade slaba volja, naj ga eden 

od vaju izreče. Opomnik je znak, da se 

ustavita in razmislita, začneta znova … 

Sprva bo težko oz. bosta negotova, poča-

si pa bo postalo vajina navada. Za 

opomnik si lahko izbereta kakšno modro 

misel ali kakšno svetopisemsko vrstico, 

recimo: Vrni mi veselje svojega odreše-

nja (Ps 51,14). Svetopisemske vrstice iz-

rekajta v dvojini: Vrni nama veselje svo-

jega odrešenja. Ali: Vse zmoreva v njem, 

ki nama daje moč. Opomnik je lahko tu-

di izbrano znamenje ali kretnja. Učita se 

sprejemati preizkušnje in trpljenje. 

(dalje prihodnjič) 


