9. in 16. avgust 2020

-

19. IN 20. MED LETOM

-

LETO VI, št.33/34

Evangelij (Mt 14,28–32) Oglasil pa se mu je
Peter in rekel: »Gospod, če si ti, vêli mi, naj
grem po vodi k tebi.« »Pridi!« mu je rekel. In
Peter je stopil iz čolna in šel po vodi, da bi
dospel do Jezusa. Ko pa je videl silni veter, se
je zbal; začel se je potapljati in je zavpil:
»Gospod, reši me!« Takoj je Jezus stegnil
roko,ga prijel in mu rekel: »Malovernež, zakaj
si dvomil?« In stopila sta v čoln in veter je
nehal.
BOŽJI SIN!
V današnjem evangeliju na 19. nedeljo med
letom beremo, da je Jezus »velel« svojim
učencem, naj stopijo v čoln in se prepeljejo na
drugo stran. Ni se jim dalo. Bili so utrujeni od
delitve kruha in pobiranja koscev, kar se je dogajalo pred tem. K vsemu
temu se je večerilo, obetala se je vetrovna noč. A so Jezusa pač ubogali. Ni
bilo dovolj, da so jih do skrajnosti izmučili valovi, proti jutru jih je
prestrašila še prikazen, nazadnje je pa še Peter skoraj utonil. Obupen večer
in noč. Nevšečnost za nevšečnostjo, vse pa samo zato, ker so Jezusovi.
Včasih slišimo tožiti mnoge kristjane, da skrbno molijo, redno hodijo v
cerkev, pošteno živijo, pa jih Bog kar naprej tepe. Postavlja jih pred
preizkušnje in jih spravlja v obup. Najbrž s svojimi tožbami pogosto
pretiravajo, kolikor pa je v njih resnice, imajo odgovor prav v današnjem
evangelijskem odlomku.
Jezus svojih apostolov ne pestuje in ne boža. Nenehno so se morali truditi,
vse sile so morali napeti, … marsikatere njegove odločitve niso razumeli.
Včasih so se zaradi pomanjkanja vere celo potapljali. A so prišli tudi
trenutki, ko so prevzeti nad Jezusovo modrostjo in močjo vzklikali:
»Resnično si Božji Sin!« Če je bilo tako, ko je bil Jezus še med njimi,
koliko bolj velja podobna slika danes, med nami – Jezusovimi učenci
sodobnega časa. Nič drugačni nismo, tudi situacije so pogosto podobne,
vendar pomembno je, da kljub vsemu znamo čim večkrat in prepričljivo
vzklikniti: »Resnično si Božji Sin!« Verujemo v to?! Po: Beseda da Besedo

19. NEDELJA MED LETOM
Ponedeljek
10.8.2020

sv. Lovrenc
mučenec

Torek
11.8.2020

sv. Klara
redovnica

Sreda
12.8.2020
Četrtek
13.8.2020
Petek
14.8.2020

Sobota
15.8.2020

Nedelja
16.8.2020

17.30
18.00

molitev rožnega venca
za zdravje v družini
molitev za duhovne poklice

sv. Ivana
Šantalska
redovnica

20.00

romarski shod na Sladki
Gori

sv. Poncijan
papež

10.00

romarski shod na Sladki
Gori

19.00

romarski shod na Tinskem

8.30
9.00

molitev rožnega venca
za † Antona Bedenika (obl)
za † Marijo Mlinar
za † Janeza Gajška

9.00

za † Branko Lesjak
za † Ano Medved (obl),
starše Leskovšek
za † Franca Krumpaka

sv. Maksimiljan
Kolbe
mučenec
VNEBOVZETJE
DEVICE
MARIJE –
VELIKI
ŠMAREN
zap. praznik
20. NEDELJA
MED LETOM
SV. ROK
spokornik

ROMARSKA SHODA NA SLADI GORI, 12. in 13. avgust
V sredo ob 20. uri, vabljeni na romarski shod na Sladko Goro, kjer bo
romarska sveta maša in po njej romarski vrtec okoli cerkve. Romarski shod
bo vodil prodekan in župnik na Ponikvi mag. Alojz Kačičnik. Drugi
marijanski romarski shod, z blagoslovom zelišč in sveč, bo v četrtek, ob
10. uri. Lepo vabljeni na romanje k Sladkogorski Materi Božji.
ROMARSKI SHOD NA TINSKEM, 14. avgust
V petek, ob 19. uri, vabljeni na romarski shod na Tinsko.
VNEBOVZETJE DEVICE MARIJE, 15. avgust
V soboto, 15. avgusta, je zapovedan praznik vnebovzetja Device Marije.
Sveta maša ob 9.00 uri. Lepo povabljeni.

ROMANJE K SV. ROKU V ŠMARJE, 15. in 16. avgust
Lepo vabljeni k sv. Roku v Šmarje, v soboto, 15. avgusta, ob 17. uri, sveto
mašo bo vodil Srečko Hren, župnik župnije Celje – Sveti Duh. Povabljeni
na molitveno bdenje v cerkev sv. Roka od 21. ure do polnoči ko bo sveta
maša v čas sv. Roku v priprošnjo za zdravje in varstvo pred korona
virusom. V nedeljo 16. avgusta. Svete maše bodo ob 8., 9., 10. in 18. uri.
Osrednjo romarsko mašo ob 10. uri bo vodil pater Ernest Benko župnik v
Olimju.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
V prvem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Drviš in Palence, v
drugem tednu pa verniki iz Kačjega Dola.
NEDELJA, 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

20. NEDELJA MED LETOM
Ponedeljek
17.8.2020

sv. Evzebij
papež

Torek
18.8.2020

sv. Helena
cesarica

Sreda
19.8.2020
Četrtek
20.8.2020
Petek
21.8.2020
Sobota
22.8.2020

sv. Janez Eudes
duhovnik
sv. Bernard
opat
sv. Pij X.
papež
Devica Marija
Kraljica

Nedelja
23.8.2020

21. NEDELJA
MED LETOM
sv. Roza iz Lime
redovnica

17.30
18.00

molitev rožnega venca
za † dva Antona Imenška
molitev za duhovne poklice

7.30
8.00
9.00

molitev rožnega venca
za † Antonijo Čakš
za † Jožeta, Antona in starše
Zorko, Zofko in Jožeta
Mesička, Vero in Franca
Majerja
za † Francija Mahajnca
(obl), sorodnike, Božjo
pomoč, varstvo in zdravje
za † Stankota, Alojzijo in
Milko Belej
za † Dragico Galun
za † Marijo Cverlin

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik Tadej Linasi (041 265 740).
Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 3241 Podplat, www.zupnija.kristanvrh.si

