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Mr 4,26–34 

 
 
 
 

STORI, KAR JE TVOJA DOLŽNOST, IN ZAUPAJ V BOGA 
 

 
Papeža Janeza XXIII. So imenovali Janez Dobri, ker je izžareval pristno 
evangeljsko dobroto. Nekoč je pripovedoval, kako na začetku svoje papeške 
službe od samih skrbi ni mogel spati. Ko je že bil skoraj pri kraju s svojimi 
močmi, mu je neke noči Sveti Duh navdihnil misel: »Janez, kaj se delaš tako 
važnega! Kaj pa misliš, da si? Kristus je skrbel za svojo 
Cerkev, ko tebe še ni bilo, pa bo tudi sedaj. Naredi, kar 
moreš, potem pa mirno spi!« In od takrat naprej je bil 
čisto miren. Naredil je, kar je bilo v njegovi moči, in 
trdno zaupal, da bo Bog storil vse, kar je potrebno. 
Podobno mnogi ljudje, zlasti starši doraščajočih otrok, 
pogosto ne morejo spati od skrbi. Če so za njihovo 
vzgojo storili, kar jim je narekovala vest, zlasti če so 
svoja vzgojna prizadevanja pošteno podprli z zgledom 



doslednega krščanskega življenja in človeške plemenitosti, lahko mirno spijo. 
Zasejali so gorčično zrno in Bog bo njihovi setvi dajal rast. Trdno moramo 
verovati, da Bog deluje v svetu tudi danes. Njegovo delovanje ni bučno, ampak 
tiho in preprosto. 
O tihem, človeškim očem skritem delovanju Boga govori današnja evangeljska 
prilika o setvi, ki raste, ko gre sejalec spat, in o gorčičnem zrnu, ki se razraste v 
velikansko drevo. Ko poljedelec spi in počiva, pravi Jezus, »seme poganja in 
raste in on sam ne ve, kako«. Pred očmi ima rast Božjega kraljestva, katerega 
seme je njegova beseda, shranjena v predragoceni žitnici Svetega pisma. S temi 
podobami hoče povedati, da je tudi za nas skrivnost, kako med nami raste Božje 
kraljestvo. Naša naloga je pripraviti semenu Božje besede ugodna tla, potem pa z 
vso ponižnostjo in odprtostjo sprejeti Božje navdihe in zaupati, da bo Bog naše 
napore vedno blagoslavljal. 

Po: S. Čuk, Misli srca 
 

 
 

 

Nastal je velik vihar in  
valovi so pljuskali v čoln,  
tako da je bil že poln vode.  

On pa je bil na krmi  
in je spal na blazini.  

Zbudili so ga in mu rekli: »Učitelj, ti ni mar,  
da se potapljamo?«  

In vstal je, zaprétil vetru in  
rekel morju: »Utihni! Molči!« 

 In veter se je polegel  
in nastala je globoka tišina. Njim pa je rekel:  

»Kaj ste strahopetni?  
Ali še nimate vere?«  

 
(Mr 4,37–10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOSPODAR SVETA IMA VSE »POD KONTROLO« 
 

Bog je gospodar sveta in vladar ljudi. V Jobovi knjigi Bog ukazuje naravnim 
silam: »Do sem pojdeš in nič dalje!« Enako pravi tudi človeku, čeprav si mi 
ljudje domišljamo, da moremo neomejeno gospodariti nad ustvarjenim svetom. 
Če se človeku kaj malega posreči, že misli, da je ves svet njegov! Ko mlad 
človek konča šolanje, si domišlja, da je požrl modrost vsega sveta. Tisti, ki imajo 
za seboj nekaj življenjskih izkušenj, se takim domišljavcem smejejo, češ: kmalu 
boste spoznali, da je življenje še marsikaj drugega kot tisto, kar ste zvedeli v šoli! 
Božja modrost, zapisana v psalmih, pravi: »Zakaj hrume narodi in si ljudstva 
izmišljajo prazne reči? Tisti, ki stanuje v nebesih, se jim smeje!« Bolj modro je 
priznati Božjo moč in njegovo vednost kot pa se zaganjati zoper njega. 
Božja beseda nas spodbuja k veri in zaupanju. Glavna misel razodetja je, da smo 
v Božjih rokah. Bog, ki obvladuje sile sveta, bo znal pomiriti viharje našega 
življenja, da se ne bodo obrnili nam v škodo. Pogoj je seveda zaupanje v njegovo 
bližino, v njegovo nenehno varstvo. Pred odhodom s sveta je Kristus svojim 
prijateljem učencem obljubil, da bo z njimi do konca sveta. Ni jim obljubil 
mirnega življenja brez težav in nadlog (mnogi pobožni ljudje mislijo, da bi moral 
Bog posebej skrbeti za mirno življenje »svojih«), a zagotovil jim je svojo bližino: 
»Na svetu boste imeli stisko, toda zaupajte: jaz sem svet premagal!« Čeprav je 
Bog dober in pravičen, dopušča, da trpijo tudi nedolžni, saj celo svojemu 
lastnemu Sini ni prizanesel. 
Prav v Kristusovem trpljenju pa je odgovor na Jobovo vprašanje o trpljenju 
nedolžnega. Vera v Kristusa pomiri notranje iskanje. Toda vera mora biti močna 
in živa. Nekdo je lepo povedal: »Težje ko je breme življenja, močnejša mora biti 
vera.« Jezus nam vzklika: »Ne boj se, samo veruj!« 
 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR 
 

 
V tednu, ki prihaja, bodo veroučenci pri vsaki uri prejeli spričevala. Sklep 

veroučnega leta bo v nedeljo, 20.6.2021, ob 10.30 na Bregu. 
 
Nedelja, 13.6.: Ob 16.00 bo na Primskovem sveta maša za gospoda Franca 
                       Godca, vodi jo gospod škof. 
Sreda,  16.6.:  Pri vsaki sveti maši bomo imeli devetdnevnico za domovino, vse 

do predvečera praznika osamosvojitve, 24.6. 
Sreda,  16.6.:  Priprava na krst na Bregu ob 20.00. 
Petek,  18.6.:  Po sveti maši bo v Drulovki molitev Schoenstattske družine. 
Sobota, 19.6.:  Poroka na Bregu ob 14.00, ob 16.00 pa bo srebrna poroka v  
                      Drulovki 
Nedelja, 20.6.: Krščevanje. 



Svete maše župnije KRANJ – DRULOVKA/BREG 

13. junij 
2021 

11. NEDELJA MED 
LETOM 
Anton Padovanski, redovnik 

Breg 
Drulovka 
Drulovka 

    7:30 
    9:00 
  10:30 

- pok. Stenšak 
- Anton Kalan (Ljublj. 33) 
- za župnijo 

14. junij 
2021 

PONEDELJEK 
Valerij in Rufin, mučenca 

 
 
Breg 

 
 

  19:00 

 
 
- po namenu (M.B.) 

15. junij 
2021 

TOREK 
Vid, mučenec Breg 7:30 - po namenu 

16. junij 
2021 

SREDA 
Beno iz Meissna, škof 

 
Drulovka 

 
  19:00 

 
- Jožica Fijačko  

17. junij 
2021 

ČETRTEK 
Rajner, samotar 

 
Breg 

 
 19:00 

 
- Klemen Eržen 

18. junij 
2021 

 PETEK 
Gregor Janez Barbarigo, škof Drulovka 

 
19:00 - Marko Klemenčič 

19. junij 
   2021 

SOBOTA 
Nazarij, škof 

 
Drulovka 

 
  19:00 

- Mirjan Udir in starši 
Derling 

20. junij 
2021 

12. NEDELJA MED 
LETOM 
Adalbert, škof 

Breg 
 
Drulovka 
BREG 

    7:30 
    

    9:00 
  10:30 

-  Alojzij Zarabec in pok.    
  Jaklič 
- Ivanka Drakslar 
- za župnijo 

21. junij 
2021 

PONEDELJEK 
Alojzij Gonzaga, redovnik Breg 

  
19:00 

- Janez, obl. in starši Kalan 
(B46) 

22. junij 
2021 

TOREK  
Janez Fisher, škof Breg     7:30 - g. Franc Ivanc 

23. junij 
2021 

SREDA 
Jožef Cafasso, redovnik 

 
Drulovka 

 
 19:00 

 
- Tilka Pirc 

24. junij 
2021 

ČETRTEK 
Rumold, mučenec 

 
Breg 

 
 19:00 

 
- starši Zupan (B 9) 

25. junij 
2021 

PETEK  
Dan državnosti 

Breg  
 
Drulovka 

7:30 
 

    9:00 

- v zahvalo in po namenu   
  (P.D.) 
- Janez Svoljšak 

26. junij 
2021 

 SOBOTA 
Jožefmarija Escriva 

 
Breg 

 
19:00   

 
- v zahvalo (M. Ud.) 

27. junij 
2021 

13. NEDELJA MED 
LETOM 
Ema Krška, kneginja 

Breg 
 
Drulovka 
Drulovka 
 

 7:30 
    

9:00 
  10:30 

- Stanislav st. in starši      
   Porenta 
- za župnijo 
- starši ter Anton in Lojze 
  Kalan (Lj. 33) 
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Breg ob Savi 42, 4211 Mavčiče;                                                              Uredili: Leja in Nuša Šimnovec 
Tel.: 042332870, 041760158;                                                               E-mail: ciril.plesec@siol.net  
TRR: SI56 6100 0001 5473 496; pri Delavski hranilnici Kranj         https://zupnija-drulovkabreg.si/ 


