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NEDELJA 20. MED LETOM  

20.08.  
 

ob 7h     za farane  

ob 8.30   na Pernovem  za +Kristino in Franca Jelen, obl.  

ob 10h   za +Jožefo in Jožeta Podvršnik, obl.  

Ponedeljek Pij X.                    

21.08.                 ob 19h   za rajne Žolnirjeve in Štampetove  

Torek Devica Marija Kraljica                                       

22.08.          ob 7h     za +Antonijo Žolnir                         

Sreda Roza iz Lime                                               

23.08.                                                    ob 19h   za +Ano Kos, 30. dan               

Četrtek Jernej, apostol                             

24.08.           ob 8h  na Pernovem  za +Geliko in Ivana Videnšek in za zdravje 

Petek Ludvik                                                                                     

25.08. ob 19h   za +Mirana Grobelnik                      

Sobota Ivana                                   

26.08.          ob 7h     za +Mirka Šuper                                      

NEDELJA 21. MED LETOM  

27.08 .  
 

  

ob 7h     za farane  

ob 8.30   na Pernovem  za rajne Škrinjarjeve  

ob 10h   za +Antonijo Verdel, obl.  
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“Gospod, pomagaj mi!” V tej prošnji je prepričanje Kananejske žene, da jo Jezus lahko reši, in 

odločna volja, da bo od njega dosegla milost, čudež. Za izrečeno prošnjo Jezus v nasprotju s prvo 

reakcijo, ko ne spregovori niti besede, sedaj govori, vendar uporablja besede, za katere se zdi, da so 

bile uporabljene nalašč za to, da bi uničile vsako upanje. Preizkušnja vere je na svojem vrhuncu. Jezus 

pravi: “Ni lepo (ni dobro, ni dovoljeno) jemati kruh otrokom in ga metati psičkom.” To je dovolj, da bi 

človek pobegnil ... Še danes bralec onemi spričo te Jezusove besede. Kananejka pa ne! Njena 

materinska ljubezen upa proti vsakemu upanju; morda zaradi tega, ker je v Jezusovih besedah znala 

ujeti neko znamenje dobrote. Ni je obravnaval kot “psa”; tako so Judje imenovali pogana. Jezus je 

rekel “psički”. In ona ve, da so tudi psički del družine, in to sprejema. Poniža se in pravi: “Tako je, 

Gospod, pa vendar tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev,” to je “pusti, 

da jem od tega, kar pade z mize, pri kateri so oče z otroki; daj, da bom tudi jaz del družine”. 

Zmagala je! Njena vera je pristna, iskrena, ponižna; oživlja jo ljubezen, pogumna je in podpira jo 

vztrajno upanje. Več ni mogoče zahtevati. Več kot vredna je, da postane del Božjega ljudstva. Jezus ji 

reče: “O žena, velika je tvoja vera! Zgodi naj se ti, kakor želiš!” Jezusova beseda takoj postane 

dogodek. Ni potrebno, da bi šli preverjat. Vedno je tako. 

Čeprav se bo v praksi o tem težko prepričati, pa so tisti dan apostoli dojeli, da zadostuje vera, da nekdo 

postane del novega Božjega ljudstva, ki je zbrano okoli Jezusa. 
Po: M-. Quoist, Molitve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ona pa je prišla 
in padla predenj, govoreč:  
»Gospod, pomagaj mi!« 
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 15,25–28) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Da bi starši s svojimi otroki lažje uskladili razne dejavnosti z 

veroukom, objavljamo urnik verouka za naslednje šolsko leto.  

 

VEROUK    2017/18 
 

 SREDA     PETEK 

 

 13.00 – 5. razred   13.00 – 7. razred 

 14.00 – 3. razred   13.45 – 4. razred 

 14.45 – 2. razred (I. sk.) 14.30 – 8. razred 

 15.30 – 2. razred    (II. sk.) 15.30 – 9. razred 

 16.30 – 1. razred   16.15 – 6. razred 

        

 

Verouk se bo začel 13. septembra. – Če bo nujna kakšna sprememba urnika, 

se boste dogovorili   z g. katehistinjo Stanko.  
 


