
                                    

 
 

 

 
 

25. 07. 2021 

Jn 6,1–15 
 
 

»LAČNE JE NAPOLNIL Z DOBROTAMI« 
 

Še preden Jezus prične javno delovati, se pojavi situacija, povezana z lakoto. V 
puščavi mu namreč skušnjavec reče: »Če si Božji Sin, reci, naj ti kamni 
postanejo kruh."« Jezus mu je odgovoril z znamenitim stavkom: »Človek naj ne 
živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božji ust.« 
V današnjem evangeliju pa se ponovno pojavi »zagata z lakoto«. Evangelisti 
pripoveduje, kako je Jezus nasitil množico, ki ga je poslušala. Morda smo se 
začudili, zakaj je bil tako v skrbeh za telesno lakoto ljudi. V tistem Jezusovem 
odgovoru skušnjavcu moramo biti pozorni na besedico »samo«. Jezus, ki je 
dobro poznal človeško naravo, sploh ni trdil, da človeku 
kruh (vsakdanja hrana), ni potreben; dejal je le, da je 
človeku hrana za telo premalo. Človek je telo in duh. Po 
telesu pripada zemlji in po njem je podoben drugim živim 
bitjem, po duhu pa je državljan nebes, podoben Bogu. V 
tem življenju je telo orodje duše, zato moramo skrbeti 
zanj. Če si lačen, misliš samo na hrano in težko na kaj 
»višjega«. 



Za večino ljudi to drži, izjeme so duhovni junaki – svetniki. Zanje je značilno, da 
so pozorni in čuteči za drobne potrebe soljudi. Eden takih je bil recimo Karel 
Boromejski, ki je nekoč vodil milansko škofijo. V njegovem času je tam divjala 
kuga in škof Karel je osebno stregel bolnikom: čistil je njihove kužne rane in jim 
dajal jesti in piti. Mnogi so se v »teh časih s covid-virusom«, podobno žrtvovali 
in z neizmerno ljubeznijo in predanostjo stregli bolnikom. Iz osebne izkušnje 
tega dela je Karel povedal: »Če hočeš komu pripovedovati o Kristusu, ga moraš 
prej sedemkrat nahraniti.« Človeka nahraniti pa pomeni izkazati mu najbolj 
osnovno dobroto. To pove več kot množica lepih besed. Dobrota, ki prihaja od 
srca, gre naravnost k srcu. Dobrota je žarek tiste ljubezni, ki prihaja od Boga. 
Pomenljivo je, da je za podobo svoje ljubezni do konca Jezus izbral prav kruh – 
hostijo. Za človeka, ki je zares dober, rečemo, da je »dober kot kruh«. Dobrota 
odpira oči srca in duše za Boga; po delih dobrote smo vsi Božji glasniki.  

Po: S. Čuk, Misli srca 
 

 
 

 
 
 

Jezus jim je odgovóril  
in rekel: »Resnično, resnično, povem vam:  

Ne iščete me zato,  
ker ste videli znamenja,  
ampak ker ste jedli kruh  

in se nasitili.  
Ne delajte za jed, ki mine, 

 temveč za jed,  
ki ostane za večno življenje  

in vam jo bo dal  
Sin človekov; tega je namreč 

potrdil Oče, Bog.«  
Jezus jim je dejal: »Resnično, resnično,  

povem vam: Ni vam  
Mojzes dal kruha iz nebes,  
ampak moj Oče vam daje 

resnični kruh iz nebes.  
Božji kruh je namreč tisti,  

ki prihaja iz nebes in  
daje svetu življenje.« 

 
(Jn 6,26–27.33–34) 

 
 



 
MOČ BESEDE 

 
Gospod, hvalila te bodo vsa tvoja dela, tvoji zvesti te bodo slavili. (Ps 145,10) 
 

»Gospod, pomagaj mi, da dosežem to in to; podari mi tisto; daj, da se mi ne zgodi tista stvar; 
obvaruj me tega in tega …« Naša molitev je skoraj vedno prošnja. To ni nič slabega, ker je 
Jezus vedno spodbujal, naj prosimo, in ker pri tem, ko prosimo Boga, dojamemo, kako se 
moramo obnašati mi sami. Naša molitev je pogosto prošnja za odpuščanje. Zelo dobro! Saj 
če pred Bogom priznamo, da smo grešniki, nas to prenavlja in rešuje. Naša molitev je, 
čeprav ne tako pogosto, kakor bi morala biti, tudi zahvala za vse, kar nam je Bog dal in nam 
daje. Odlično! Hvaležnost prečiščuje duha. Na naših ustnicah je zelo redko slavilna molitev. 
To pa je znamenje vere, ki je nezrela, sebična, tradicionalna, z mnogimi ustaljenimi pravili in 
s premalo prepričanji. Hvala, slavljenje ne pričakuje nobenega povračila. Privre iz srca, ne 
ker bi radi ali smo kaj dobili, temveč zaradi lepote in veličine drugega. Ne zaradi tega, kar 
drugi dela, temveč zaradi tega, kar je. Slavljenje je molitev »zaljubljenega«, tistega, ki se zna 
zamakniti pred nečim, kar je lepo, pristno, dobro, tudi če ni vmes denarnice. Slavilna molitev 
je najvišja oblika vere!  
Moj Bog, daj mi te vere. 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj 

 
 
Na Krištofovo nedeljo, to je tista, ki je najbližja godu sv. Krištofa (24. 7.), je pri nas že od 
leta 1987 darovanje za vozila, namenjena misijonarjem. Pobudo za to je dala organizacija 
MIVA, akcija pa poteka pri nas pod geslom »Za vsak srečno prevožen kilometer en stotin«.  
Vsekakor je vsakdo izmed nas iskreno povabljen, da po svojih močeh podpre to akcijo 
zbiranja sredstev za najrazličnejša prevozna sredstva, namenjena našim misijonarjem. 

 

 
 

PO VSAKI SVETI MAŠI BO V NEDELJO, 25.07.2021, BLAGOSLOV VSEH 
PREVOZNIH SREDSTEV. 



Svete maše župnije KRANJ – DRULOVKA/BREG 

25. julij 
2021 

17. NEDELJA MED LETOM 
– Krištofova nedelja 

Breg 
 
Drulovka 

7:30 
 

9:00 

- Anton Stojko 
 
- za župnijo 

26. julij 
2021 

PONEDELJEK 
Joahim in Ana, starši Device 
Marije 

 
Breg 

 
  

19:00 

 
- Jože Hribar in pok.     
  Orehovec 

27. julij 
2021 

TOREK 
Pantaleon, zdravnik Breg 7:30 - g. Franc Godec 

28. julij 
2021 

SREDA 
Viktor I., papež 

 
 

 
 

 
NI SVETE MAŠE 

29. julij 
2021 

ČETRTEK 
Marta, Lazarjeva sestra  

   
 

 
NI SVETE MAŠE 

30. julij 
2021 

 PETEK 
Peter Krizolog, škof Drulovka 19:00 - v zahvalo (P. J.) 

31. julij 
2021 

SOBOTA 
Ignacij Lojolski, duhovnik Drulovka 19:00 - za župnijo 

01. avgust 
2021 

18. NEDELJA MED LETOM 
Alfonz Ligvorij, škof 

Breg 
 
Drulovka 

7:30 
    

9:00 

- pok. Bitenčevi in     
   Gračanovi 
- Marija Pepinc 
 

02. avgust 
2021 

PONEDELJEK 
Evzebij iz Vercellija 

 
Breg 

  
19:00 

 
- Klemen Eržen  

03. avgust 
2021 

TOREK  
Martin, menih Breg 

    
7:30 - Jerca Marinič 

04. avgust 
2021 

SREDA 
Janez Marija Vianney Drulovka 19:00 

- v zahvalo 
  in božji blagoslov (P.) 

05. avgust 
2021 

ČETRTEK 
Marija Snežna Breg 

 
19:00 

 
- Janez Aleš, obl. 

06. avgust 
2021 

 PETEK  
Jezusova spremenitev na gori 

Breg 
 
Drulovka  

7:30 
  

19:00 

- za duhovne poklice 
 
- Silvo Jerala, obl. 

07. avgust 
2021 

 SOBOTA 
Sikst II., papež 

 
Drulovka 

 
19:00   

 
- Vinko Tršan 

08. avgust 
2021 

19. NEDELJA MED LETOM 
Dominik, duhovnik 

Breg 
 
Drulovka 
 

 7:30 
    

9:00 
  

- Valentina in Franc    
   Dolinar 
- za župnijo 

Izdaja župnija Kranj-Drulovka;                                                               Odgovarja: Ciril Plešec, žpk. 15/2021 
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/ 


