15. 11. 2020
Mt 25,14–30

DODATEN TRUD ŠTEJE
Večkrat se sliši očitek, da se kristjani gremo z Bogom neko trgovino: jaz dam
tebi molitev, mašo, romanje, žrtvice – ti mi daš srečo, zdravje, uspeh pri izpitu …
Nedvomno je ta očitek včasih upravičen, saj se do Boga pogosto tako obnašamo.
Vendar pa ne drži načelno, saj Kristus ni nikoli učil, da bo Bog Oče stregel našim
muham. Marsikaj, kar bi od Boga radi dosegli, je
za nas kot Božje otroke prej škodljivo kot koristno,
zato je razumljivo, da nam Bog tega ne more dati.
V določenem pomenu pa je življenje z Bogom
vendarle neke vrste trgovina, kakor nam govori
jezus v zgodbi današnjega evangelija. Trgovini se
pravi življenje, trgovsko blago pa so darovi, ki smo
jih prejeli od Boga, od katerega prihaja vsak dober
dar. Ti darovi so številni in se nam vsak dan
množijo: življenje samo, ki smo ga prejeli po
posredovanju staršev, vzgoja, ki so nam jo nudili

starši, učitelji, duhovnik in drugi vzgojitelji, dar družinskega okolja, značaj,
nadarjenost – lahko bi naštevali v nedogled. To so darovi, ki se z našim
sodelovanjem lahko množijo, po naši nemarnosti pa lahko tudi izgubljajo
vrednost. Z darovi je treba »trgovati«. Če tega ne delamo, bo tudi nas zadel
očitek, ki ga je bil deležen tretji služabnik – lastnik enega talenta. Namesto da bi
se ravnal po zgledu svojih sodelavcev, je prejeti zaklad zakopal. Mislil je, kako
zvit in pameten je: »Zdaj sem brez skrbi, nič ne morem izgubiti!« Pa je izgubil
vse!
Tretjemu služabniku smo kristjani podobni, če se v svojem verskem življenju
oklepamo samo obredov, starih navad in izročil, tistega, kar je bilo »v naših
mladih letih«, ne prizadevamo pa si, da bi evangeljsko oznanilo tako zaživeli, da
bi postalo kvas našega življenja v današnjem svetu in razmerah. Svet se
spreminja z neverjetno naglico. Vrti se tako, da se vedno bolj oddaljuje od Boga.
Zaradi tega se oddaljuje tudi od človeka, saj je njegovo dostojanstvo utemeljeno
na resnici, da je sleherni od nas Božji otrok.
Po: F. Cerar

Tisti čas je Jezus
rekel svojim učencem:
»Ko pride Sin človekov
v svojem veličastvu
in vsi angeli z njim,
takrat bo sédel na prestol
svojega veličastva.
Pred njim bodo zbrani
vsi narodi in ločil bo
ene od drugih, kakor pastir
loči ovce od kozlov.
Ovce bo postavil
na svojo desnico,
kozle pa na levico.
Tedaj bo kralj rekel tistim,
ki bodo na desnici: Pridite,
blagoslovljeni mojega Očeta!
Prejmite v posest kraljestvo,
ki vam je pripravljeno
od začetka sveta!«
(Mt 25,31–34)

Vrlo ženo, kdo jo najde! Njena vrednost je daleč
nad biseri. Srce njenega moža zaupa vanjo,
povračila ne pogreša. Izkazuje mu dobroto in ne
hudega vse dni svojega življenja. Skrbi za volno in
lan in dela s pridnimi rokami. Svoje roke izteguje k
preslici, njene dlani prijemajo vretěno. Svojo dlan
odpira potrebnemu, svojo roko podaja ubogemu.
prim. Prg 31

Sveto pismo z velikim občudovanjem govori o močni ženski, ki
namenja izredno bogastvo svojih značilno ženskih sposobnosti v dobro
družine in skupnosti. Le kdo ne občuduje takih žensk? Težko si
zamišljamo, kako bi potekalo življenje večine družin, če ne bi bilo
žensk, ki znajo najti čas in energijo za vse: za delo zunaj doma, za dom,
otroke in moža, za šolo svojih otrok, za župnijo. In so vedno
pripravljene podariti nasmeh. In vedno pripravljene ostati v senci ter
prepustiti moškim zadovoljstvo, da so prepričani in da razlagajo:
»Zasluga je samo moja. Če ne bi jaz vlekel voza naprej ... In to naj vam
bo jasno, v moji hiši hlače nosim jaz!« Mnogo prej kakor modri Kitajec,
je Sveto pismo oznanjalo, da je moški drevo, ženska pa korenine. Drevo
je veliko, če so korenine močne.
T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj
NAPOVEDNI KOLEDAR

18.11.: Molivci Schönstattske družine bodo ostali tudi v novembru
doma. Molite pa v ta namen.
29.11.: Prva adventna nedelja – nedelja Karitas.
ZAHVALA
Zahvaljujem se vsakemu faranu, ki je v tem času Corona virusa
prispeval za moje vzdrževanje.
Bog povrni!

Svete maše župnije KRANJ – DRULOVKA/BREG
33. NEDELJA MED
15. november
LETOM
2020
Albert Veliki, škof
PONEDELJEK
16. november
Marjeta Škotska,
2020
kraljica
TOREK
17. november
Elizabeta Ogrska,
2020
redovnica
SREDA
18. november
Filipina Duchesne,
2020
redovnica
19. november ČETRTEK
2020
Matilda, redovnica
20. november PETEK
2020
Edmund, kralj
SOBOTA
21. november
Darovanje Device
2020
Marije
KRISTUS KRALJ
22. november VESOLJSTVA
2020
Cecilija, devica
23. november PONEDELJEK
2020
Klemen I., papež
TOREK
24. november
Andrej, Dung-Lac,
2020
duhovnik
SREDA
25. november
Katarina
2020
Aleksandrijska, devica
26. november ČETRTEK
2020
Leonard, redovnik
27. november PETEK
2020
Modest in Virgil, škofa
SOBOTA
28. november
Katarina Laboure,
2020
redovnica
1. ADVENTNA
29. november
NEDELJA – nedelja
2020
Karitas
Izdaja župnija Kranj-Drulovka;
Breg ob Savi 42, 4211 Mavčiče;
Tel.: 042332870, 041760158;
TRR: SI56 6100 0001 5473 496; pri Delavski hranilnici Kranj

- za župnijo
- Janez Kalan (d.P.)
- Antonija Štifter, 7.dan
- starši Vodnik, obl.
- pok. Burjekovi
- Tinka Drakslar
- Martina Konjar, obl.

- za župnijo
- Janez Kalan (I. M. T.)
- Franc in Frančiša Kalan ter teta
Micka Jenko
- Jože Lukšič, 7. dan
- Viktor in Martina Trilar
- po namenu (K.)
- Ivana Grobovšek
- za župnijo
Odgovarja: Ciril Plešec, žpk. 23/2020
Uredili: Leja in Nuša Šimnovec
E-mail: ciril.plesec@siol.net
https://zupnija-drulovkabreg.si/

