
 

 

            ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                                 17. avgust 2014  
 
 
 
 

NEDELJA 20. MED LETOM        

17.08.     

 

ob 7h      za farane  
ob 8.30   na Pernovem  za +Ano, Antona in Jožeta Veber, obl. 
ob 10h    za +Frančiško Krajnc, obl., in vse Krajnčeve  

Ponedeljek Helena                                                      

18.08.                 ob 19h   za +Anico Čakš, obl.    

Torek Janez Eudes                                                                

19.08.            ob 19h   za +Anico Grebovšek, osmina  

Sreda Bernard                                                                    

20.08.              ob 19h   za +Angelo Žolnir, osmina  

Četrtek Pij X.                 

21.08.                  ob 8h     na Pernovem  v dober namen                       

Petek Devica Marija Kraljica                                                              

22.08. ob 19h   za +Jožefo Šuperger, 30. dan 

Sobota Dan spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov 

23.08.          ob 7h     za +Mirana Grobelnik                    

NEDELJA 21. MED LETOM        

24.08. 

 
  

ob 7h      za farane  
ob 8.30   na Pernovem  za +Mirana Grobelnik  
ob 10h    za r. Žolnirjeve, obl., ter Danija in Ivana Kugler 
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Mt 15,21–28 

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, Tvoje obličje iščem 

 
 
 

Odgovoril je:  
»Ni prav, da bi se kruh  

vzel otrokom  
in se vrgel psom.«  
Ona pa je rekla:  
»Res je, Gospod,  

a tudi psički jedo od 
drobtinic, ki padajo z 

mize  
njihovih gospodarjev.«  
Tedaj ji je Jezus rekel:  
»Žena, velika je tvoja 

vera;  
zgôdi se ti, kakor želiš!«  

In njena hči je bila 
zdrava  

od tiste ure.  
 

(Mt 15,26–28) 


