
                                    

 

 

 

 

03. 02. 2019 

Lk 4,21–30 

BITI MORAMO POLNI LJUBEZNI 

"Visoka pesem" ljubezni se sliši, kot da ni iz tega sveta. Privlačno nam 

pričara raj – svet neskončnega praznika brez trpljenja. Po drugi strani pa 

se sliši kot posmehovanje – kje na 

svetu pa lahko doživimo tako veliko, 

božansko ljubezen? Odlomek iz 

Prvega pisma Korinčanom se nam ne 

želi posmehovati. V povezavi s prvim 

berilom in evangelijem postane  

potencial krščanskega načina življenja 

jasen – po Jezusu Kristusu je, z 

njegovo absolutno ljubeznijo, 

prihodnost, ki si je ljudje želijo, že 

danes postala resničnost – sreča je na dosegu roke. In hkrati doživljamo 



Kristusovo pot kot nekaj napornega in težavnega, kot nekaj, čemur 

grozijo padci in zavrnitve. "Danes se je to Pismo izpolnilo tako, kakor 

ste slišali." Da Jezus ne ustreza predstavi, ki jo imajo ljudje o njem, da 

se s temi besedami sklicuje nase in da z vso samozavestjo sprejme ta 

položaj, ki mu po njihovem mnenju ne pripada, razbesni množico. »Če 

se naše pričakovane predstave ne uresničijo, se lahko navdušenje v 

trenutku spremeni v sovraštvo. Tako kot Jezus in mnogo prerokov pred 

njim, tako tudi mi danes doživljamo zavrnitev in nerazumevanje od 

ljudi, katerih pričakovanj nismo uresničili, ali pa, ker jim zgolj z našimi 

dejanji in ravnanjem očitamo njihove napake. Ker moramo računati na 

odpor, moramo biti pogumni in neustrašni kot Jeremija, ter biti polni 

ljubezni, ki je prisotna v naših besedah in dejanjih in nas spremlja na 

naših poteh. Kako lahko udejanjimo – navkljub odporu – to, kar smo 

spoznali za pravilno in pomembno? Iz katerih virov črpamo moč, če 

moramo plavati proti toku? Krščanstvo je vedno aktualno, če se ljudje 

pogumno in z ljubeznijo spopadajo z vsakodnevnimi težavami, hkrati pa 

ostaja obljuba, ki jo na koncu lahko da in jo bo izpolnil le Bog. Izkušnje 

absolutne ljubezni na Zemlji ne bomo doživeli. Kljub temu pa brez 

prizadevanja zanjo ne moremo biti Kristjani. 

Po: radio.ognjisce.si 
 

Ljubezen je potrpežljiva in 

dobrotljiva, ljubezen ni 

nevoščljiva, ljubezen se ne 

ponaša, se ne napihuje, ni 

brezobzirna, ne išče svojega, ne 

da se razdražiti, ne misli hudega. 

Ne veseli se krivice, veseli pa se 

resnice. Vse prenaša, vse veruje, 

vse upa, vse pretrpi. Ljubezen 

nikoli ne mine. 

prim.                                  1 Kor 13,4–8  



Ko pa je nehal govoriti, 

je rekel Simonu: 

»Odrini na globoko in 

vrzite svoje mreže na lov!« 

Simon se je oglasil in mu rekel: 

»Učenik, vso noč smo se trudili, 

pa nismo nič ujeli; 

toda na tvojo besedo 

bom vrgel mreže.« 

In ko so to storili, 

so zajeli veliko množino rib, 

da so se njih mreže trgale. 

(Lk 5,4–6) 

 

ŠTIRJE LETNI ČASI 
 

Gledališka predstava komedija Štirje letni časi avtorja Vinka Möderndorferja bo 

v Šmartinskem domu v zasedbi Gledališče Stražišče. 

Termini:  

 07.02.2019, ob 19.00  

 08.02.2019, ob 19.30 

 10.02.2019, ob 17.00 

 23.02.2019, ob 19.00 
 

NAPOVEDNI KOLEDAR  
 

06.02.: Seja ŽPS na Bregu ob 19h. 

08.02.: Prešernov dan – kulturni praznik. Vabljeni k sveti maši v  

            Drulovki ob 18h. 

21.02.: Po večerni sveti maši vodena molitev ob Najsvetejšem. 

24.02.: Ob 15h srečanje članov ŽPS dekanije Kranj v župniji  

            Primskovo. 

02.03.: Srečanje za člane Gospodarskega sveta v Šentvidu nad  

            Ljubljano. 



Svete maše župnije KRANJ – DRULOVKA/BREG 

03. februar 

2019 

4. NEDELJA MED 

LETOM 

Blaž  

Breg 

Drulovka  

Drulovka 

7:30 

9h 

10:30 

- Stane Šilar, obl. 

- Milka in Viko Ažman 

- za župnijo 

04. februar 

2019 

PONEDELJEK 

Gilbert, redovnik 

 

Breg 

 

18h 

 

- Jože Hribar 

05. februar 

2019 

TOREK 

Agata, mučenka 

Breg 

 

7:30 

 

- Marija Kalan Ivanova (K.J.) 

 

06. februar 

2019 

SREDA 

Pavel, mučenec 

 

Drulovka  

 

18h 

 

- Antonija in Julij Zevnik 

07. februar 

2019 

ČETRTEK  

Koleta, redovnica 

 

Breg 

 

18h 

 

- pok. Burjekovi 

08. februar 

2019 

PETEK 

Hieronim 

 

Drulovka 

 

18h 

 

- Marija in Roko Ivančić 

09. februar 

   2019 

SOBOTA 

Apolonija, mučenka 

 

Drulovka 

 

18h 

 

- Marjan Bajt, 7. dan 

10. februar 

 2019 

5. NEDELJA MED 

LETOM 

Sholastika 

Breg 

Drulovka 

Drulovka  

7:30 

9h 

10:30 

- pok. Burjekovi 

- za župnijo 

- Frančiška Savič, 30. dan 

11. februar 

2019 

PONEDELJEK 

Lurška Mati Božja 

 

Breg 

 

18h 

 

- Lovro Kavčič, obl. 

12. februar 

2019 

TOREK  

Evlalija, mučenka 

Breg 

 

7:30 

 

- Valči Bajda 

13. februar 

2019 

SREDA 

Jordan, redovnik 

 

Drulovka 

 

18h 

 

- Lojze Jenko, obl. 

14. februar 

2019 

ČETRTEK 

Valentin, mučenec 

 

Breg 

 

18h 

  

- Marija in pok. Vodnik 

15. februar 

2019 

PETEK 

Klavdij, redovnik 

 

Drulovka 

 

18h 

 

- Ivanka in Lovro Humer 

16. februar 

2019 

SOBOTA 

Julijana, mučenka 

 

Drulovka 

 

18h 

 

- Cecilija in Janez Frelih 

17. februar 

2019 

6. NEDELJA MED 

LETOM 

Breg 

Drulovka 

BREG 

7:30 

9h 

10:30 

- starši Šilar in Česen 

- starši Bitenc in Janko Tršan 

- za župnijo 
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