
                                    

 

 

 

 

06. 01. 2019 

Mt 2,1-12 

MAJHEN IN SLABOTEN, A HKRATI VELIK IN MOGOČEN 

Zgodba o modrih, ki so se prišli Jezusu poklonit, je znana. Zato le nekaj 

misli … Jezus priteguje 

nove častilce, vendar ne s 

silo. Kdor prihaja k njemu, 

naj pride po svoji volji. 

Zgodovina pozna verstvo, 

ki uči, da je treba 

drugoverce skušati 

pritegniti zlepa, če to ne 

gre, pa zgrda. Tudi naš 

narod je pred stoletji 

občutil, kaj je to pomenilo. 

Jezus spoštuje svobodo vsakega človeka. Če so kdaj kje kristjani hoteli 



koga s silo pridobivati za Kristusa, so to počeli proti njegovi volji. Jezus 

priteguje srca s svojo notranjo močjo, kot je pritegnil modre. Jezus ne 

priteguje ljudi samo z razlogi, ki se dajo razumsko dokazati in bi se jim, 

kdor dosledno misli, moral ukloniti. Jezus priteguje tudi po navdihu, po 

notranjem čutu. Ta čut velikokrat ne ve navesti jasnih in prepričljivih 

razlogov, tako da tisti, ki tega čuta nima, ob onem, ki ga ima, lahko 

skomigne z rameni in se mu morda celo posmehuje. Kdor pa ta čut ima, 

je prepričan o svojem prav in sledi notranjemu glasu. Tako je bilo z 

modrimi. Možno je dvomiti, ali so res gledali zvezdo z očmi, ni pa 

dvoma, da jim je sijala v srcih. Dvignila jih je na pot in privedla do 

Jezusa. Niso se spraševali, zakaj drugi te zvezde ne vidijo, ali če jo, 

zakaj ne gredo za njo. Zase pa so vedeli, da jih vabi za seboj. Koliko je 

vernih, ki ne znajo o Bogu učeno razpravljati in tudi težko povedo, 

zakaj verujejo. Toda v svoji notranjosti so v Boga trdno prepričani in 

tega prepričanja jim nihče ne more omajati. Končno: izkustvo, ki ga 

imamo z Bogom, popravlja predstave, ki smo si jih o njem ustvarili. 

Modri so novorojenega kralja iskali v Jeruzalemu na kraljevskem dvoru, 

a ga tam ni bilo. Ni ga bilo tudi v bogati meščanski hiši v Betlehemu. 

Našli so ga v skromnem bivališču v naročju preproste žene. Tako je 

velikokrat z nami. Želimo, da bi se Bog pokazal velikega, mogočnega, 

zmagoslavnega in v očeh ljudi pomembnega, on pa je majhen in 

slaboten, mnogim nepoznan in od mnogih nepriznan. 

 
 

Po: F. Cerar, Beseda da Besedo 



ODPRTA NEBESA 
 

Ko obhajamo spomin na Jezusov krst, se 

spominjamo tudi trenutka, ko smo sami 

postali Božji otroci. Naj nas ob tem 

nagovarja tudi ta molitev za novokrščenega 

otroka. Te besede so nam lahko vsem 

kristjanom vzpodbuda in nenehen klic h 

Gospodu, da bi nam po zakramentu svetega 

krsta ostajal blizu v vseh situacijah našega 

življenja. 

 

KRŠČEVANJE 
 

Priprava na krst za starše in botre bo vsako sredo pred 3. nedeljo v 

mesecu! 

 

STATISTIKA IZ MATIČNIH KNJIG 
 

KRSTI: 14 krstov (lani 15); 9 dečkov in 5 deklic 

POROKE: 3 poroke (lani 3); 2 med katoličanoma in 1 med katoličanom  

                                              in nekrščenim 

POGREBI: 19 pogrebov; 5 previdenih 

Moški: 9 pogrebov                             

o najstarejši 89 let                              

o najmaljši 66 let 

o povprečna starost 77 let 

Ženske: 10 pogrebov 

o najstarejša 95 let 

o najmlajša 68 let 

o povprečna starost 81 let 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR  

 

09.01.: Seja ŽPS ob 19h na Bregu. 

16.01.: Priprava na krst na Bregu ob 19h. 



Svete maše župnije KRANJ – DRULOVKA/BREG 

06. januar 

2019 

NEDELJA 

Gospodovo 

razglašenje 

Breg 

Drulovka  

Drulovka 

7:30 

9h 

10:30 

- za župnijo 

- Tomaž in Vinko Triler, obl. 

- Andrej Zalaznik, obl. 

07. januar 

2019 

PONEDELJEK 

Lucijan, mučenec 

 

Breg 

 

19h 

 

- Dušan Jereb 

08. januar 

2019 

TOREK 

Severin, opat 

Breg 

 

7:30 

 

- v čast Jezusovemu in 

  Marijinemu Srcu 

09. januar 

2019 

SREDA 

Julijan, mučenec 

 

Drulovka  

 

18h 

 

- za zdravje (M. P.) 

10. januar 

2019 

ČETRTEK  

Gregor Niški, škof 

 

Breg 

 

18h 

 

- Janko in Franc Krmelj 

11. januar 

2019 

PETEK 

Pavlin Oglejski, škof 

 

Drulovka 

 

18h 

 

- Nada Kern, 30. dan 

12. januar 

   2019 

SOBOTA 

Tatjana, mučenka 

 

Drulovka 

 

18h 

 

- Mirjan Udir in starši  

  Derling 

13. januar 

 2019 

NEDELJA 

Jezusov krst 

Breg 

Drulovka 

Drulovka  

7:30 

9h 

10:30 

- Stanislav Porenta st., obl. 

- za župnijo 

- Lojze Kalan, obl. 

14. januar 

2019 

PONEDELJEK 

Oton, redovik 

 

Breg 

 

18h 

 

- Angela Vidmar 

15. januar 

2019 

TOREK  

Absalom, škof 

Breg 

 

7:30 

 

- v dober namen 

16. januar 

2019 

SREDA 

Marcel, papež 

 

Drulovka 

 

18h 

 

- Štefanija Draksler, 30.dan 

17. januar 

2019 

ČETRTEK 

Anton, puščavnik 

 

Breg 

 

18h 

  

- Srečo Logar, obl. 

18. januar 

2019 

PETEK 

Marjeta Ogrska, 

redovnica 

 

Drulovka 

 

18h 

 

- Peter Bitenc, obl. 

19. januar 

2019 

SOBOTA 

Makarij, opat 

 

Drulovka 

 

18h 

 

- Marija Domitrovič, 30.dan 

20. januar 

2019 

2. NEDELJA MED 

LETOM 

Breg 

Drulovka 

BREG 

7:30 

9h 

10:30 

- za župnijo 

- v zahvalo in priprošnjo 

- Slavko Avsenik 

Izdaja župnija Kranj-Drulovka;                    Odgovarja: Ciril Plešec, žpk. 01/2019  

Breg ob Savi 42, 4211 Mavčiče;                   Uredili: Nuša in Leja Šimnovec 
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