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Mr 13,33–37 
 
 

 
 

BOG PRIHAJA, DA NAS OBOGATI 
 
 

Ob času preroka Izaija, adventnega klicarja, je bil izvoljeni judovski narod v 
babilonski sužnosti. To je bila Božja kazen za nezvestobo sinajski zavezi. Judje 
so to slovesno pogodbo prelahko jemali. Ko je Bog dokazal, da misli resno, so se 
v sužnosti sklicevali na Božje usmiljenje. Tudi slovenski narod se v sedanjih 
časih vse bolj odtujuje veri svojih prednikov. Bomo lahko našli toliko ponižnosti 
in notranje moči, da se bomo kot Judje v preizkušnjah obrnili k Bogu? 
Prevladujoče razpoloženje adventnega časa je 
hrepenenje po Odrešeniku. Štirje adventni tedni 
ponazarjajo tisočletno hrepenenje človeštva po 
Odrešeniku. Ob tem naj bi tudi mi sami osebno 
zahrepeneli po njem. Mnogi so se zadovoljili z 
majhnimi sodobnimi »odrešeniki« od vsakdanjih 
skrbi: odrešila sta jih jed in pijača, zadovoljili so se, če 
so bile potešene druge njihove potrebe. Veliki duhovi, 
taki, ki peljejo človeško zgodovino naprej, pa so čutili, 



da je svet okrnjen, da je človek razklan. Čutili so, kar je izrazil prerok Izaija v 
današnjem prvem berilu: »Postali smo vsi skupaj kakor nečistnik in vsa naša 
pravična dela kakor umazan obleka.« Že v stari zavezi so taki veliki, Božji ljudje 
spoznali, da je pravi Bog neskončno dober, da hoče človeku dobro in da vedno 
On naredi prvi korak k njemu. Odrešenja si nismo zaslužili, podarjeno nam je 
bilo. To velja za človeštvo, torej velja zame osebno. 
Če sprejmemo Jezusa, govori apostol Pavel v drugem berilu, nas vera vanj 
obogati v vsem. Bog je bogat, hoče samo našo pripravljenost, naše srce. Ne 
zanima ga naše bogastvo, ampak le naša revščina. Če resnično sprejmemo Boga 
v svoje življenje, če dejansko verujemo vanj, moramo nujno postati boljši, 
človeško bogatejši. Bog nas nikoli ne razočara, ne pusti nas praznih. Bog je 
namreč zvest. 

Po: S. Čuk, Misli srca 
 

 

 
 
 

Janez je bil oblečen  
v kameljo dlako in imel  
usnjen pas okoli ledij.  

Jedel je kobilice in divji med. Oznanjal je: »Za menoj pride  
močnejši od mene  

in jaz nisem vreden,  
da bi se sklônil pred njim  

in mu odvezal  
jermen njegovih sandal.  

Jaz sem vas krstil z vodo,  
on pa vas bo krstil  
s Svetim Duhom.« 

 
(Mr 1,6–8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ČUJEČE PRIČAKOVATI GOSPODA 
 
Ko je Bog ustvaril drevesa, je vsako vrsto hotel posebej obdarovati. Toda 
Stvarnik se je hotel poprej prepričati, kateremu bi določen dar najbolj koristil. 
Dejal jim je: »Želim, da bedite in stražite zemljo sedem dni.« Mlada drevesa je 
pomembna naloga, ki jim je bila zaupana, tako vznemirila, da jim prvo noč ni 
bilo težko bedeti. Drugo noč jim ni bilo več tako lahko in proti jutru jih je nekaj 
zadremalo. Tretjo noč so se drevesa začela med seboj pogovarjati, da ne bi 
zaspala. Kljub temu je bilo to za nekatera pretežko. Še več jih je omagalo četrto 
noč. Do sedme noči je vztrajalo le nekaj dreves: smreka, bor, jelka, cipresa, cedra 
in lovor. »Lepo ste vztrajali!« jih je pohvalil Stvarnik. »Obdaril vas bom s tem, 
da vam nikoli ne bodo odpadli  listi in igle, ampak boste vedno zeleni. Stražili in 
varovali boste gozd. Pozimi, ko se zdi, da je vse mrtvo, bodo druga drevesa našla 
zavetje med vašimi vejami.« Od takrat vsa drevesa in grmi izgubijo liste in pred 
zimo zaspijo, zimzelena drevesa pa ostanejo  budna. Tako so zgled čuječnosti v 
zimski zaspanosti in svežine v sivini. Zimzelena drevesa nam govorijo: vse okrog 
nas je zaspano, utrujeno in onemoglo, mi pa nenehno pričujemo, da bedimo in 
čakamo. Adventne vence spletamo iz zimzelenih vejic. Te zelene vejice nam 
govorijo: kristjan mora biti čuječ, ko drugi spijo, in prinašati Božjo svežino v 
sivo vsakdanjost. 

Po: B. Rustja, Zgodbe za advent in božič 

 
Prva svečka na adventen vencu je zažarela. Vabi nas k 
čuječnosti o kateri govori današnji evangelij. Pavel pa nam v 
drugem berilu sporoča: »Zvest je Bog, ki vas je poklical v 
občestvo s svojim Sinom Jezusom Kristusom, našim 
Gospodom.« Ostanimo tudi mi zvesti. Ne le zvesti, naša 
zvestoba naj iz  dneva v dan raste. Kakor bo plamen na 
adventnem vencu iz tedna v teden svetlejši, tako naj v naših srcih vedno bolj žari 
ljubezen in zvestoba, ki naj odsevata v življenje. Nedelja karitas  nas vzpodbuja, 
da ta naš žar še posebej začutijo tisti, ki so najbolj potrebni topline in vsakršne 
pomoči. 
 

 
NAPOVEDNI KOLEDAR 

 
18.12.: Karitas – delitev hrane ob 17.00 
18.12.: Schönstattska molitvena skupina  
 
 
 
 



Svete maše župnije KRANJ – DRULOVKA/BREG 

29. november 
2020 

1. ADVENTNA NEDELJA – 
nedelja Karitas 

 
- za župnijo 

30. november 
2020 

PONEDELJEK 
Andrej, apostol - Marija Fajfar (R. Ne.) 

01. december 
2020 

TOREK 
Edmund Campion, mučenec - Ivana Vidmar in Robert Burgar 

02. december 
2020 

SREDA 
Bibijana, mučenka 

 
- pok. Urhovi in Bizjanovi 

03. december 
2020 

ČETRTEK 
Frančišek Ksaver, duhovnik 

 
- Robert Burgar 

04. december 
2020 

PETEK 
Janez Damaščan, duhovnik 

 
- Franc in Janko Krmelj 

05. december 
   2020 

SOBOTA 
Saba, opat 

 
- Jelka Trampuž in Edo Zupan  (B9)  

06. december 
2020 

2. ADVENTNA NEDELJA  
Nikolaj, škof - za župnijo 

07. december 
2020 

PONEDELJEK 
Ambrozij, škof 

 
- Marinka Kalan in Marija obl. (B68) 

08. december 
2020 

TOREK  
Brezmadežno spočetje Device 
Marije 

 
- Marija Fajfar (R. Ne.) 

09. december 
2020 

SREDA 
Peter Fourier 

 
- Klemen Eržen  

10. december 
2020 

ČETRTEK 
Loretska Mati Božja 

 
- Antonija Štifter 

11. december 
2020 

PETEK 
Damaz I., papež 

 
- pok. Koblar in Miklavčič 

12. december 
2020 

SOBOTA 
Devica Marija iz Guadalupe 

 
- Angela Opara 

13. december 
2020 

3. ADVENTNA NEDELJA  
Lucija, devica - za župnijo 

Izdaja župnija Kranj-Drulovka;                                                               Odgovarja: Ciril Plešec, žpk. 24/2020 
Breg ob Savi 42, 4211 Mavčiče;                                                              Uredili: Leja in Nuša Šimnovec 
Tel.: 042332870, 041760158;                                                               E-mail: ciril.plesec@siol.net  
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