
                                    

 

 

 

 

17. 03. 2019 

Lk 9,28–36 

PODOBA MOJZESA IN ELIJE V NAŠEM ŽIVLJENJU 

Ko se Jezus v molitvi spremeni, se mu prikažeta Mojzes in Elija, nam 

danes sporoča evangelist Luka. Dejstvo je, da, ko nas bo Bog v molitvi 

povsem prevzel, se bosta tudi pri nas pojavila Mojzes in Elija. Mojzes je 

namreč podoba zakonodajalca in osvoboditelja. 

Če se v molitvi vraščamo v Boga, se naše 

življenje uredi, sami počnemo tisto, kar želi od 

nas Bog, in ponotranjimo Božjo zapoved. In s 

tem se osvobodimo egiptovskih nadzornikov, ki 

nas zasužnjujejo, ki od nas zahtevajo vrhunske dosežke, ki nas preveč 

obremenjujejo in nas silijo, naj delamo več, kakor nam dene dobro, in to 

samo zato, da bi bili naši lonci polni mesa. Mojzes nas vodi v Božjo 

svobodo. Vodi nas v obljubljeno deželo, v deželo, kjer smemo biti 

povsem mi sami, saj nas ne določajo več drugi, marveč nas vodi sam 



Bog. Če nas Bog v molitvi spremeni od znotraj, bomo sami od sebe 

izpolnjevali Njegovo voljo, bomo osvobojeni strahov, da bi živeli v 

pomanjkanju, da nam bodo morda manjkali mesa polni lonci. Elija pa je 

podoba preroka. Je največji prerok Stare zaveze, človek kot ogenj. Kaže 

nam, da imamo tudi mi preroški poklic. Če smo se v molitvi odprli za 

Boga, bomo tudi odkrili, za kakšno poslanstvo nas je Bog izbral. 

Vsakdo lahko v tem svetu predstavi delček Boga, ki lahko postane viden 

le po njem. Vsakdo mora s svojim življenjem izgovoriti besedo, ki 

lahko zazveni le po njem. Prav je, da bi prepoznali svojo osebno 

poklicanost, svoje preroško poslanstvo, da bi lahko zaživeli pristno. 

Nikoli sicer ne bomo v celoti živeli tistega, po čemer hrepenimo v 

največjih globinah svojega srca. A kljub temu nam dobro dene, če 

razmislimo o tem, za kaj se sploh zavzemamo, kaj je vodilna misel 

našega življenja. Tako bomo vedeli, kaj želimo posredovati ljudem z 

vsem svojim življenjem. S tem bomo bogatili sebe in svet okrog nas. 

Po: A. Grün, Duhovne vaje za vsak dan 
 

Medtem ko je molil, 

se je videz njegovega obličja 

spreménil in njegova oblačila 

so belo sijala. 

In glej, dva moža 

sta se pogovarjala z njim; 

bila sta Mojzes in Elija. 

Prikazala sta se v veličastvu 

in govorila o 

njegovem odhôdu, ki ga 

bo dopolnil v Jeruzalemu. 

Iz oblaka se je zaslišal glas: 

»Ta je moj Sin, 

moj Izvoljenec, 

njega poslúšajte!« 
 

(Lk 9,29–31.35)  

 



 

Vsak dan znova prosimo Gospoda, 

da ne bomo kot nerodovitna 

smokva, o kateri smo slišali v 

današnjem evangeliju. 

Prosimo ga, naj nam pomaga, da 

prisluhnemo njegovemu glasu in se 

mu pustimo voditi. Tako bomo 

lahko v življenju obrodili obilen sad 

in izpolnili poslanstvo, ki nam ga je 

namenil. 

 

Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto C 

 

KRIŽEV POT 
 

V postnem času smo povabljeni k molitvi Križevega pota. V Drulovki v 

petkih ob 18h in na Bregu ob nedeljah ob 14h. 
 

DUHOVNA PRIPRAVA ZA BIRMANCE 
 

Od 29.03. do 31.03. imajo birmanci duhovno pripravo na birmo  

v Stični. 
 
 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR  
 

18.03.: Srečanje Schönstattske družine po večerni sveti maši. Vabljeni! 

19.03.: Praznik svetega Jožefa. Sveta maša na Bregu ob 7.30,  

            v Drulovki ob 18h. 

19.03.: Po pogrebu Braneta Homarja v Bitnjah ob 15h, tudi pogrebna 

            sveta maša. 

23.03.: Srečanje članov ŽPS našega arhidiakonata v Šentvidu od 9h  

            do13h. 

26.03.: Srečanje za botre  v župniji Kranj- Center ob 19h. 

28.03.: Molitev pred Najsvetejšim po večerni sveti maši. 



Svete maše župnije KRANJ – DRULOVKA/BREG 

17. marec 

2019 

2. POSTNA 

NEDELJA 

Papeška nedelja 

Breg 

Drulovka 

BREG  

7:30 

9h 

10:30 

- Marija Kalan Ivanova 

- Jože, Tilka in Ana Fajfar 

- za župnijo 

18. marec 

2019 

PONEDELJEK 

Ciril Jeruzlemski 

 

Breg 

 

18h 

 

- Jože Kunaver, obl. in 

  Tatjana, r.d. 

19. marec 

2019 

TOREK 

Jožef, Jezusov rednik 

Breg 

Drulovka 

7:30 

18h 

- Jožefa, Alojz in Jože Plešec 

- Tinka Draksler 

20. marec 

2019 

SREDA 

Klavdij, mučenec 

 

Drulovka  

 

18h 

 

- Marija in Drago Domitrovič 

21. marec 

2019 

ČETRTEK  

Nikolaj iz Flue 

 

Breg 

 

18h 

 

- Marija Kalan Ivanova 

22. marec 

2019 

PETEK 

+ Lea, spokornica 

 

Drulovka 

 

18h 

 

- Tilka Pirc, obl. 

23. marec 

   2019 

SOBOTA 

Turibij, škof 

 

Drulovka 

 

18h 

 

- Tomaž in Milica Triler, obl. 

24. marec 

 2019 

3. POSTNA 

NEDELJA  

Katarina Švedska 

Breg 

 

Drulovka 

Drulovka  

7:30 

 

9h 

10:30 

- Marija Kalan in teta 

  Rozalija 

- Štefan in Milena Petrevčič 

- Brane Homar, 7. dan in 

  žena Darinka, obl. 

25. marec 

2019 

PONEDELJEK 

Gospodovo 

oznanenje 

Drulovka 

 

Breg 

9h 

 

18h 

- Marija Domitrovič (M.) 

 

- Ferdinand Malovrh 

26. marec 

2019 

TOREK  

Larisa, mučenka 

Breg 

 

7:30 

 

- Marija Kalan Ivanova  

  (M in D) 

27. marec 

2019 

SREDA 

Rupert, škof 

 

Drulovka 

 

18h 

 

- Roza Kalan, obl. 

28. marec 

2019 

ČETRTEK 

Bojan, knez 

 

Breg 

 

18h 

  

- Irena Drakslar (K.) 

29. marec 

2019 

PETEK 

+ Bertold, redovnik 

 

Drulovka 

 

18h 

 

- starši Gorjanc in Ropret 

30. marec 

2019 

SOBOTA 

Bogoljub, knez 

 

Drulovka 

 

18h 

 

- Vinko Kern, obl. 

31. marec 

2019 

4. POSTNA 

NEDELJA 

Benjamin, mučenec 

Breg 

 

Drulovka 

Drulovka  

7:30 

 

9h 

10:30 

- Jakob in teta Marija  

  Kalan, obl. 

- Tone Drakslar 

- za župnijo 

+ post, ++ strogi post 
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