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KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

JEZUS SPOMNI SE TUDI MENE
Evangelij pravi, da je ljudstvo 'stalo in gledalo'
(Lk 23,35). Nihče ni rekel nič, nihče se ni
približal. Ljudstvo od daleč gleda, kaj se dogaja.
Isto ljudstvo se je zaradi lastnih potreb gnetlo
okoli Jezusa, zdaj pa je do njega na razdalji.
Zaradi različnih okoliščin življenja ali zaradi
naših neuresničenih pričakovanj imamo tudi mi
skušnjavo, da zavzamemo razdaljo do
Jezusovega kraljevanja, da ne sprejmemo čisto
do konca pohujšanja njegove ponižne ljubezni, ki
nadležno vznemirja naš jaz Zatem je druga
skupina, v kateri so različne osebnosti: poglavarji ljudstva, vojaki in hudodelec.
Vsi ti se Jezusu posmehujejo. Na enak način ga izzivajo: 'Reši samega sebe!' Ta
skušnjava je hujša od tiste, ki jo ima ljudstvo. Tukaj skušajo Jezusa, kakor ga je
skušal na začetku hudič, da bi se odpovedal kraljevanju na Božji način in bi to
počel z logiko tega sveta: 'Stopi s križa in porazi sovražnike!' Če je Bog, naj
pokaže moč in superiornost! Ta skušnjava je direkten napad na ljubezen: 'Reši
sebe'; torej ne druge, temveč sebe. Prevlada torej jaz z vso svojo močjo, s svojo
slavo, s svojim uspehom. Ta skušnjava, prva in zadnja v evangeliju, je najhujša.
A Jezus ne govori in ne odreagira, ne brani se, ne skuša prepričati, ne zagovarja
svojega kraljevanja. Še naprej ljubi, odpušča, preizkušnjo živi po Očetovi volji, z
gotovostjo, da bo ljubezen obrodila sadove. Da bi sprejeli Jezusovo kraljevo
dostojanstvo, smo poklicani bojevati se proti tej skušnjavi ter usmeriti pogled na

Križanega, da mu postanemo vedno bolj zvesti. V evangeliju pa se pojavi še ena
osebnost, ki je še bliže Jezusu. To je hudodelec, ki ga prosi, da se ga spomni v
svojem kraljestvu! Ta človek, je verjel v njegovo kraljestvo. Ni se zaprl vase,
temveč se je s svojo prtljago, s svojimi grehi, s svojim gorjem, obrnil na Jezusa.
Bog se nas takoj, ko mu damo priložnost, spomni. Pripravljen je popolnoma in za
vedno izbrisati greh, saj si njegov spomin ne zapomni storjenega zla in mu niso
vedno pred očmi prizadejane mu žalitve, kot velja za naš spomin. Bog nima
spomina za greh, temveč za nas.
Po: E. Mozetič

1. ADVENTNA NEDELJA
Kakšnih misli in občutkov ste danes stopili v to 1. adventno nedeljo?
Mogoče: Veselim se tednov pred božičem – z vso
njihovo čarobnostjo, velikimi in malimi skrivnostmi
ter vonjem po kuhanem vinu in piškotih! Morda pa
tudi: Ojoj ..., pošlji voščilnice, pripravi darila, kdaj mi
bo vse to uspelo? Nekateri morda pomislijo na svetleče
oči svojih otrok ali vnukov, ko ti nestrpno odštevajo
dneve in komaj čakajo, da se rodi Jezušček! Mogoče
pa tudi: Nič nočem slišati. Moje življenje je postalo
temačno. Sploh ne vem, kako bi letos praznoval božič.
Da, vse to je lahko: čarobnost, stres, veselje, tesnoba, vprašanja. Tako raznolik
zna biti advent in nekajkrat se napetost zariše tudi v bogoslužju: prepevamo »Čuj
iz višav veseli glas« – medtem ko v evangeliju slišimo tudi: »Bodite torej budni,
ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar« (Mt 24,42). Slednje čisto nič ne zveni
kot ‚mili advent‘.
Kaj pa je pravzaprav advent?
Alfred Delp, jezuit, ki so ga leta 1945 usmrtili nacisti, pravi: »Advent je čas
pretresenosti.« V bogoslužju v teh tednih nastopi vijolična, barva spokornosti.
Nakazuje, da smo iz adventa morda napravili nekaj, kar sploh nima kaj opraviti z
njim. Advent še ni božič – tudi ni ljubek in prijeten. Advent nas želi učiti
čuječnosti, da bi na novo usmerili pogled ter se pripravili na Gospodov prihod.
Advent – to niso svetlo sijoča drevesca, temveč sij male sveče sredi teme. Advent
je čas, v katerem lahko raste hrepenenje, hrepenenje po polnem življenju, po
njem, ki prihaja, da prinese pravičnost in veselje!
Povzeto po: A. Schwarz, Divji božič

Ob tednu Karitas
Vedno je največji izziv župnijske Karitas in tudi župnije ohranjati človečnost,
dobronamernost in sprejetost za vsakega človeka, ki potrka na njena vrata. Tudi
če ima težave z zasvojenostjo, če je jezen na ves svet, na svojo družino ali
službo, če je celo agresiven, če se je vdal v usodo in žalost, če nima najboljših
navad in vztrajnosti, ali če samo razmišlja, kaj mu pripada ..., kot da smo servis,
je pred nami oseba. Gledamo v oči človeka s svojim dostojanstvom, ki je narejen
po Božji podobi. Če je prišel do nas, zagotovo potrebuje pomoč, ne samo v hrani,
ampak največkrat v potrebi, da bi bil v naših očeh vreden. Lahko prehodimo z
njim del poti in mu pomagamo, da se bo počutil sprejetega in da bo v sebi v
okolici (ponovno) odkril tisto najboljše in najlepše. Mogoče bo preko naših
dobrih del celo odkril pot do Jezusa. Zato je prihodnost župnijske Karitas in
župnije, da postaneta dom za vse izključene, ki ne sodijo nikamor, pa vendar so
tukaj in vendar so ljudje s srcem, ki bije. To je dom, ki ga lahko tudi v fizični
obliki skoraj ob vsakem času obiščeš, se pogreješ, celo kaj prebereš, predvsem pa
začutiš živega sočloveka, ki mu ni vseeno zate. In ko steče beseda, so to prvi
koraki k spremembi na bolje. Naj se naše srce v Tednu Karitas, ki je pred nami,
uči sprejemati druge ljudi, jim prisluhniti, jih skuša razumeti, se v njih vživeti in
jim pomagati.
Po: P. Tomažič

NAPOVEDNI KOLEDAR
22. november: god svete Cecilije, device in mučenke, zavetnice cerkvene glasbe
23. november: romanje sodelavcev Karitas na Ponikvo, sv. maša ob 12.00,
kosilo ob 14.00, ogled generalke koncerta Klic dobrote ob 16.00 v Celju;
ob 20.00 pa bo v dvorani Golovec 32. dobrodelni koncert Klic dobrote
24. november: sestanek za starše prve triade ob 18.30 na Bregu
26. november: šola za animatorje ob 19.00 v župniji Kranj – Šmartin
27. novemeber: nedelja Karitas pod geslom »Skupaj delajmo za dobro«; nabirka
tega dne: dve tretjini za škofijsko in ena tretjina za župnijsko Karitas
2. do 4. december: duhovna obnova za birmance v Želimljah
4. december: prihod svetega Miklavža ob 15.00 v župnijski cerkvi na Bregu;
sodelovali bodo otroci iz župnije Šenčur
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7:30 - pok. Burjekovi
9:00 - za župnijo
10.30 - Pavla Fon, obl.
18:00 - Leopolda in Jože Hribar
7:30 - po namenu (M. K.)

18:00 - starši Kopač
18:00 - Slavko Avsenik in Angela
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7:30 - Franc in Frančiška Kalan ter
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7:30 - po namenu (A. R.)
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Izdaja župnija Kranj-Drulovka/Breg;
Breg ob Savi 42, 4211 Mavčiče;
Tel.: 042332870, 041760158;
TRR: SI56 6100 0001 5473 496; pri Delavski hranilnici Kranj

- za župnijo
-Marinka Kalan in pok. Ivanovi
-Niko Kalan
-Ivan in Marija Fajfar

Odgovarja: Ciril Plešec, žpk. 22/2022
Uredil: Nejc Urh
E-mail: ciril.plesec@siol.net
https://zupnija-drulovkabreg.si/

