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BESEDA ŽIVEGA BOGA
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.
Rekel 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)

Evangeljski dogodek nam pomaga
razumeti, da je za vse potrebno rasti v
veri in okrepiti naše zaupanje v Jezusa.
Pomembno je vsak dan
hraniti svojo vero
s pozornim poslušanjem
Božje besede,
obhajanjem zakramentov,
osebno molitvijo in
dejavno ljubeznijo
do bližnjega.
papež Frančišek

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.« Jezus, ki ga iz
evangeljskih poročil poznamo kot
dobrotnika vseh, ki so v stiskah in
težavah, se do te žene 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, Jezusa 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 pripominjajo, da
je Jezus s svojo navidezno grobostjo
in neprijaznostjo 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 dobro
vedel, da je s takšnim ravnanjem
ne bo odbil, vedel je, da je v njenem
srcu tako močna ljubezen do bolne
hčerke, da ji njene prošnje ne bo
mogel odreči.

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 poruši vsako razlikovanje
med kristjani judovskega izvora in
pogani, ki postanejo kristjani?

Ko je Matej pisal svoj evangelij, je bil
sicer ta problem že rešen. Vendar ta
pripoved 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 pozornost prav na ženo, ki je
pred Jezusom. Pred nami je mama,
ki je pogreznjena v trpljenje. Vsaki
Zgodba je zapisana zlasti zato, da mami govori, kaj pomeni verodostojno
bi se ob tej ženi, ki Boga ni poznala, in do junaštva živeti svoje materinstvo.
naučili trdne vere. Takšna vera je Kanaanka je dejal: »Gospod, Davidov
»slepa ljubezen«. Slepa, ker ne vidi sin, umisli se me! Moj hčer zelo muči
nobenih ovir, slepa, ker vidi tudi v hudi duh.« Iz teh besed zveni prava
temi preizkušenj. Vera je »slepa in pristna vera: Jezusa razglaša kot
ljubezen«, ker se da voditi Jezusu in Davidovega sina, kar pomeni, da ga
sprejema njegov pogled na življenje. priznava kot »Mesija«, ki je bil obljubTa pogled pa je jasnejši, višji. Komu ljen Izraelu; še več, v Jezus vidi Odrese moram zahvaliti za ta pogled? šenika in ga razglaša za Gospoda. V
Upam, da bo marsikdo lahko odgo- tem naletimo na vero učencev, ki v
Matejevem evangeliju Jezusa vedno
voril: staršem, posebno materi.
imenujejo tako, razen Juda, ki te praPo: S. Čuk, Misli srca
vice nima, ker je izdajalec. Imajo pa jo
Kanaanka, poganski stotnik in dva
RAZGLAŠANJE ODREŠENIKA
slepa, katerih vera je poudarjena.
Jezus se v današnji evangeljski pripo- Samo tisti, ki veruje, ga lahko kliče
vedi pomika proti poganskim krajem. kot Gospoda – … in zasluži njegovo
Neka Kanaanka pride iz poganskega milost, kot je je bila deležna Kanaanka.
področja, da bi se srečala z Jezusom
Po: M. Galizzi

16.
1 8. .

NEDELJA

* 20. MED LETOM * Rok, romar, spokornik

POLZELA 7.00 … za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za
… za
17.8. .

žive in rajne farane
+ Angelo in Ludvika CIZEJ
+ Leopolda RANČIGAJ in vse RANČIGAJEVE
+ Ido TAVČER in sina Romea
+ Cilko RAKUN in ostale RAKUNOVE

PONEDELJEK

* Evzebij, papež, mučenec * Hijacint poljski

POLZELA 19.00 … za + Jožefa TRBEŽNIKA (30. dan)
18.8. .

TOREK

* Helena (Alenka), cesarica * Leonard, opat

POLZELA 19.00 … za + Heleno KRONOVŠEK
… za + Marka MEKLAVA
19.8. .

SREDA

* Janez Eudes, duhovnik * Ludvik Toulouški, škof

POLZELA 19.00 … za + Marjana MEŠIČA
20.8. .

ČETRTEK

* Bernard, opat, cerkveni učitelj * Samuel (samo)

POLZELA 19.00 … za + Milana BASTAŠIČA (obl.)
… za + Jožeta in Ivanko KAČ
… molitev za duhovne poklice
21.8. .

PETEK

* Pij X., papež * Sidonij (Zdenko), škof * Viktorija R.

POLZELA 19.00 … za + Alojza VASLETA (obl.)
… za + Slavka in Silvo HOFMAN in vse KOTNIKOVE
22.8. .

SOBOTA

* Devica Marija Kraljica * Tomaž Percy, mučenec

POLZELA 19.00 … za + Janeza MAROLTA
… za + Julija OCVIRKA in vse OCVIRKOVE
… za + Avgusta ARHA (obl.)
23.8. .

NEDELJA

* 21. MED LETOM * Roza iz Lime, devica, red.

POLZELA 7.00 … za žive in rajne farane
POLZELA 10.30 … za + Justino POTOČNIK (30. dan)
… za + Marijo SEVČNIKAR (obl.)

Podreti je treba
zidove ravnodušnosti, ki zapirajo
ljudi drugega pred drugim.
Prav brezbrižnost je največja ovira
za pravičnost in mir.
(papež Frančišek)

ZAŠČITNI UKREPI V ZVEZI S
KORONAVIRUSOM

 Obvezna uporaba zaščitnih mask v
cerkvah.
 Obvezno razkuževanje rok ob
vstopu v cerkev.
 Nenehno ohranjanje medosebne
razdalje 1,5 metra, razen med
osebami istega gospodinjstva.
 OB NEDELJAH JE POTREBNO
PRI VSTOPU V CERKEV ODDATI
LISTEK Z VAŠO TELEFONSKO
ŠTEVILKO
(BREZ
IMENA).
Prosimo, če napisane listke že
prinesete s sabo, da se ne bi ob
izpolnjevanju pojavljala gneča, bo
pa kljub temu, v primeru pozabe,
listek možno izpolniti tudi v
cerkvi.

MOLITEV ZA NOVEGA ŠKOFA

O Bog, večni pastir, skrbno in
neprestano vodiš svoje ljudstvo.
Prosimo Te, daj v svoji neskončni
dobroti Cerkvi v celjski škofiji pastirja
po svojem srcu, ki bo zvesto hodil za
teboj, zaradi svetosti tebi ugajal, za
nas pa goreče skrbel. Naj uči z
zgledom svoje osebnosti, nam
pomaga rasti v zvestobi evangeliju in
odkrivati znamenja časa. Po Kristusu,
našem Gospodu. Amen.
IMENOVANJA DUHOVNIKOV

S 15. avgustom je bil za župnika
soupravitelja na Polzeli imenovan g.
Mirko Škoflek, župnik in dekan,
župnik g. Jože Kovačec pa se je
zaradi podaljšanega zdravljenja
odpovedal službama župnika na
Polzeli in župnika soupravitelja v
OBVESTILA - VABILA
Andražu, a bo še naprej stanoval na
V četrtek, 20. avgusta, bo po večerni Polzeli in pomagal pri pastoralnem
sveti maši v župnišču sestanek delu.
katehistinj.
Z istim dnem je iz Polzele odšel
V nedeljo, 23. avgusta, bo krščena župnijski upravitelj g. Vlado Bizjak,
ki je sprejel službo župnika Župnije
Pija B., Ločica.
Žalec.
ŽUPNIJSKA PISARNA

Župnijska pisarna bo odslej odprta
vsak torek od 9. do 11. ure in vsak
dan takoj po sveti maši. Dosegljivi
smo tudi po telefonu (številke so
navedene v glavi oznanil) in po e-pošti
(zupnija.polzela@rkc.si).
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden:
Založe.

Upati pomeni
verovati v prihodnost.
Kristjani verujemo,
da nam bo prihodnost,
če imamo čisto srce,
v veliko veselje.
Upanje temelji na Božji dobroti,
ki nas je ustvarila,
da bi bili srečni.
(Jean Guitton)

