6. 09. 2020
Mt 15,21–28

USPEŠNO UČI, KDOR ZGLEDNO ŽIVI
V današnjem evangeliju nam Jezus priporoča nalogo bratskega
svarjenja. Če vidimo, da je kdo zašel na napačno pot, je naša dolžnost,
da ga opomnimo in posvarimo. Ta naloga pa je po svoje zelo tvegana.
Če Jezusa prav razumemo, uvidimo, da nekoga lahko opomnimo le
tedaj, če se sami zvesto držimo njegovih smernic za življenje. Bratsko
svarjenje ne sme postati farizejska hinavščina: drugim znamo dajati lepe
nauke, sami pa živimo čisto drugače od tega, kar govorimo in
priporočamo. Naloga, kar dolžnost bratskega svarjenja je določena zlasti
staršem, ki jim ne sme biti vseeno za njihove otroke, zlasti odraščajoče.
Pokojni koprski škof Janez Jenko je v svojem nagovoru med birmanjem
uporabil slikovito primero iz otroških let, ki se mu je vtisnila v spomin.
Izhajal je iz kmečkega okolja na Gorenjskem. »Ko sem bil otrok,« je
dejal, »smo pri nas doma vsako leto imeli kokljo s piščanci. Koklja se je
s svojimi piščanci sprehajala okoli hiše. Ko se je na nebu prikazal orel,

je svareče zapiskala in piščanci so prihiteli v zavetje njenih peruti. Tako
je skrbela zanje. Danes pa se mnogi starši ne zmenijo, kje je njihov
otrok, ki je morda v nevarnosti.«
Seveda to svarjenje v družinah ne sme postati nekakšna policijska
kontrola, ampak mora biti ljubezniva odprtost za pogovor. Prav tega je
po naših družinah premalo. Družine so razbite zaradi dela in le malo
časa so vsi njeni člani skupaj. Morda le ob večerih in ob koncu tedna,
dokler otroci ne odrastejo. Zapoved posvečevati nedeljo med prvimi
dolžnostmi dandanes vključuje to, da bi bili člani družine več časa
skupaj, da bi se med seboj kaj pogovorili; pa tudi, da bi v krščanskih
družinah navezali skupen pogovor z Bogom, družinsko molitev. Krivda,
da je pogovora v družinah premalo, je pri starših in pri otrocih. Otroci,
zlasti odraščajoči, mislijo, da so starši »nemogoči tečneži«, ki ničesar ne
razumejo, starši pa si morda prevečkrat predstavljajo, da otroci niso
sposobni zrelega pogovora. Do njih se obnašajo vzvišeno in zahtevajo
stvari, za katere se sami ne zmenijo.
Po: S. Čuk, Misli srca

Večno vprašanje s prvih strani Svetega pisma: »Sem mar jaz varuh svojega
brata?« se v tej ali oni obliki neprestano ponavlja. Vsak človek je odgovoren za
svojega bližnjega toliko bolj Kristusov učenec. Na primeren način mora – potem
ko je pometel pred svojim pragom – grešnika posvariti, da se bo morda
spreobrnil.
Molk iz strahu ali iz napačne obzirnosti je tiho pritrjevanje grehu.
Evangelij današnje nedelje nam tako govori o odnosih med kristjani. Je zelo
stvaren, saj jemlje človeka takega, kot je. Ni namreč tako hudo, če se kdo
pregreši. Hudo je, če ni nikogar, ki bi ga kot brata posvaril, ali pa, če kljub
svarilu zakrknjeno vztraja v grehu.
Pred tem nas Bog varuj!

Jezus Kristus nam vselej želi pomagati, da bi mogli odpuščati. Veliko je stvari, ki
jih moramo odpustiti …
Sprtost s sosedom, ženo ali možem, ki že ves teden ne govorita; snaha ali zet se
ne razumeta s taščo in tastom, na delovnem mestu delavec grdo gleda sodelavca
… In še in še bi lahko naštevali oblike sovraštva in nerazumevanja med nami.
Vsak dan znova se obračajmo na Gospoda, da nam da moči, da bi zmogli
odpuščati. Naj bo to pot, po kateri bodo tudi drugi preko nas spoznavali Jezusa.
Tisti čas je Peter pristopil
k Jezusu in mu rekel: »Gospod, kólikokrat
naj odpustim svojemu bratu,
če greši zoper mene?
Do sedemkrat?«
Jezus mu je dejal:
»Ne pravim ti do sedemkrat,
ampak do sedemdesetkrat
sedemkrat.«
(Mt 18,19–20)
NAPOVEDNI KOLDAR

12.09.: Molitev za duhovne poklice na Brezjah od 9.00 do 12.00. Ne
pozabite na zaščitne maske!
13.09.: Semenj v Drulovki. Pri maši bo tudi darovanje za cerkev.
19.09.: »Stična mladih« v župniji Kranj-Šmartin ob 14.00. Geslo
srečanja je »Vstani«. Potrebna je prijava najkasneje do
12.9.2020.
26.09.: Sveta birma ob 10.00, birmovalec bo Maksimilijan File.
29.09.: Dan češčenja Svetega Rešnjega Telesa v Drulovki.
03.10.: Zakonski jubilanti ob 15.00. Čim prej sporočite svojo udeležbo.

Svete maše župnije KRANJ – DRULOVKA/BREG
Breg
Drulovka
Drulovka

7:30 - Marinka Kalan (B37)
9:00 - za župnijo
10:30 - pok. Zaletel

7. september
2020

23. NEDELJA MED
LETOM – angelska
nedelja
PONEDELJEK –
Marko Križevčan

Breg

8. september
2020

TOREK – Marijino
rojstvo – Mali Šmaren

Breg
Drulovka

19:00 - Tanja Hvasti, obl.
- po namenu
7:30
- dr. Alojzij Šuštar in msgr. Alojz
9:00
Uran

6. september
2020

9. september
2020
10. september
2020
11. september
2020
12. september
2020

SREDA – Peter Klaver

ČETRTEK – Nikolaj
Tolentinski
PETEK – Prot in
Hijacint
SOBOTA – Marijino
ime
24. NEDELJA MED
13. september
LETOM – Janez
2020
Zlatousti, škof
14. september PONEDELJEK –
2020
Povišanje sv. Križa
15. september
2020
16. september
2020
17. september
2020
18. september
2020
19. september
2020

Drulovka

19:00 - Silvo Jerala

Breg

19:00 - Janez, Marija in Ivan Aleš

Drulovka

19:00 - Marija in Franc Šparovec

Drulovka
Breg
Drulovka
Drulovka

19:00
7:30
9:00
10:30

Breg

19:00 - Tomo Bizjan st., obl.

TOREK – Žalostna Mati
Breg
Božja

SREDA - Kornelij,
papež
ČETRTEK – Robert
Bellarmino
PETEK – Jožef
Kupertinski
SOBOTA – Januarij,
škof
25. NEDELJA MED
20. september
LETOM – ned.
2020
svetniških kandidatov

- pok. Tičarjevi in Bernardovi
- za župnijo
- Ivanka in Franc Drakslar, obl.
- pok. Brežnik in Veber

7:30 - Helena Jelovčan, 30. dan

Drulovka

19:00 - Franc Ješe, obl.

Breg

19:00 - za zdravje (M.Z.)

Drulovka

19:00 - Vili Perko

Drulovka
Breg
Drulovka
BREG

19:00
7:30
9:00
10:30

Izdaja župnija Kranj-Drulovka;
Breg ob Savi 42, 4211 Mavčiče;
Tel.: 042332870, 041760158;
TRR: SI56 6100 0001 5473 496; pri Delavski hranilnici Kranj

- Franc Opara
- za božje varstvo pred boleznijo
- pok. Udir in Bernik
- za župnijo

Odgovarja: Ciril Plešec, žpk. 17/2020
Uredili: Leja in Nuša Šimnovec
E-mail: ciril.plesec@siol.net
https://zupnija-drulovkabreg.si/

