
 
 
 
 
 

                   

                                                 

                                  

                               ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                 16. avgust 2020 

           

                    

NEDELJA 20. MED LETOM       

16.08.  
 

7.00     za farane                              

8.30    na Pernovem  za +Antona, Ano in Jožeta Veber  

                                                             ter Berto Jezernik 

10.00   za rajne Vovkove             

Ponedeljek Evzebij                                  

17.08.                 19.00   za +Frančiško Krajnc, obl.   

Torek Helena (posvečen ji je stranski oltar v cerkvi na Gori)  

18.08.        7.00     za +Marijo Jelen (Bezjakovo)            

Sreda Janez Eudes                               

19.08.                                                    7.00     za +Nejčeka Škrubej                          

Četrtek Bernard                                       

20.08.         8.00     na Pernovem   za +Franca in Vero Majer  

Petek Pij X.                                                              

21.08  19.00   za rajne Matecove, obl.                     

Sobota Devica Marija Kraljica                                      

22.08.          7.00     za +Štefko Kaudik, obl.  

NEDELJA 21. MED LETOM       

23.08.  
 

  

7.00     za farane                              

8.30    na Pernovem  za +Stanislava Polak  

10.00   za +Ivana in Anico Grebovšek, obl.  
 

                                  



                  

 20. NEDELJA MED LETOM  
          
 

 

 

EEvvaannggeelliijj  
 
JEZUS HVALI VERO POGANSKE ŽENE 
 

Iz svetega evangelija po Mateju  
 
Tisti čas se je Jezus umaknil v tirsko in sidónsko pokrajino. In glej, prišla je 
kánaanska žena iz tistih krajev in vpila: »Gospod, Davidov sin, usmili se me! 
Mojo hčer zelo mučijo hudobni duhovi.« Vendar ji ni odgovóril niti besede. Tedaj 
so pristopili njegovi učenci in ga prosili: »Odpravi jo, ker vpije za nami.« 
Odgovóril je in dejal: »Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše.« Prišla 
je, padla predenj in rekla: »Gospod, pomagaj mi!« 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 15,21–28 

TRDNA 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.« 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. 

Zgodba je zapisana zlasti zato, da bi se ob tej ženi, ki Boga ni poznala, naučili trdne vere. 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 pogled 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 

 

 

 



 

 

 

 

 

Spodaj je seznam katoliških študentskih domov v Ljubljani, Mariboru in Kopru, 

ki ga posredujte zainteresiranim bodočim študentom in študentkam. 
 

LJUBLJANA 

Frančiškov študentski dom (FŠD) 

Černetova ul. 17 

SI-1000 Ljubljana 

fsd.lj-siska@ofm.si 

http://www.zupnija-siska.si/fsd/ 

 

Antonov dom (AD) 

Tržaška cesta 85 

SI-1000 Ljubljana 

asd.lj-vic@ofm.si 

http://www.zupnija-vic.si/ 

 

Študentski dom Janeza Frančiška Gnidovca 

Štula 23 

SI-1210 Ljubljana Šentvid 

studentski.dom@stanislav.si 

http://jfg.stanislav.si/ 

 

Študentski dom Vincencij 

Tabor 12 

SI-1000 Ljubljana 

ravnatelj.sdv@gmail.com 

http://sdv.lazaristi.si/ 

 

Študentski dom Uršula - samo za DEKLETA 

Ulica Josipine Turnograjske 8 

SI-1000 Ljubljana 

studentski.dom.ursula@rkc.si 

http://ursulinke.rkc.si/studentski-dom-ursula/ 

 

Študentski dom Alojzije Domanjko (ŠDAD) - samo za DEKLETA 

Gornji trg 21 

SI-1000 Ljubljana 

studentskidom.ad@gmail.com 

http://sd.zavod-dominika.si/ 

 

Jezuitski kolegij 

Ulica stare pravde 11 

SI-1000 Ljubljana 

info@jsj.si 

http://www.jezuiti.si/?p=17975 
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************************************************************* 

 

MARIBOR 

Frančiškov študentski dom (FŠD MB) - samo za FANTE 

Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 7 

SI-2000 Maribor 

fsd.mb@ofm.si 

http://www.bazilika.info/fsd/ 

 

Študentski dom sv. Elizabete (ŠDE) - samo za DEKLETA 

Strossmayerjeva ulica 17 

SI-2000 Maribor 

sv.elizabeta@gmail.com 

http://sde.solske-sestre.si 

 

 

************************************************************* 

 

KOPER 

Študentski dom Sidro 

Destradijev trg 11 

SI-6000 Koper 

info@sidro-dom.si 

https://sidro-dom.si/ 

Študentski center Jadro 

Trg Brolo 11 

SI-6000 Koper 

studentski.dom@jadro.si 

http://www.jadro.si/ 

 
Več o različnih katoliških ustanovah pa najdete na portalu: 

http://solstvo.rkc.si/vrste_ustanov/studentski-domovi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

* V uredništvu revije MAGNIFICAT želijo vsakemu, ki bi rad spoznal to revijo, 

omogočiti, da se vsaj enkrat sreča z njo. Zato ob 7. obletnici izhajanja ponujajo 

možnost brezplačnega izvoda. V reviji bodo našli jutranjo in večerno molitev, božjo 

besedo in mašna besedila dnevnega bogoslužja, pa tudi duhovna razmišljanja in zgodbe 

o svetnikih.   

Naročilnice so na razpolago v cerkvi.         (Izhaja mesečno, letna naročnina je 58,80.)  
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