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SMO TUDI MI DALEČ STRAN OD BRATSKE LJUBEZNI?
Zahvalimo danes vnovič dobrega nebeškega Očeta vsi, ki smo ostali pri
njem, na njegovem domu, ki je tudi naš dom. Tako toplo in varno je biti
doma, v Očetovem zavetju. Vse, kar je
njegovega, je tudi naše, saj smo njegovi starejši
sinovi. Toda, če se sami grejemo ob varnem
ognjišču, nikar ne pozabimo na svoje mlajše
brate. Naša srca jih morajo iskati, jih pričakovati
in jim ugladiti poti k vrnitvi. Zgodilo se jim je,
kot bi se nam lahko. Nemir se je zbudil v njihovih
srcih in jim ni dal obstati. Otresli so prah domače
zemlje s svojega obuvala in so se predali
vabečemu šumu sveta. Po prvih dneh neutešene
razuzdanosti jih je zajelo razočaranje. Začeli so bloditi in še blodijo.

Med hrepenenjem, nemirom, strastjo in obupom. V samoti in lakoti so
na tihem jokali in bi se radi vrnili. Nihče jim ni pokazal poti. Nihče jim
ni dal roke, ki bi jih spremljala in vodila. Le posamezniki so se z
nadčloveško močjo iztrgali iz trdih klešč in se trudoma vračajo. Koliko
jih bo doseglo cilj? Večina je ostala, blodi dalje in bo blodila. Doma jih
vse čaka dobra Očetova ljubezen. Očetova misel je vedno pri njih. Stare
Očetove noge hodijo na grič pred hišo in stare Očetove oči zrejo v
daljavo, da bi uzrle dragega popotnika. In Očetovo srce drhti v enem
samem hrepenenju: »Izgubljeni sin, povrni se!« Mi, starejši sinovi, pa
smo se izgubili na polju ob delu in mislimo, kaj bo danes za obed in
večerjo. Ko sonce žarko pripeka, v duhu prekolnemo mlajšega brata, ki
poležava kje v senci, popiva, se zabava z lahkoživkami in se brez skrbi
potepa po širnem svetu, nepridiprav. Da, daleč smo od bratske ljubezni.
V srcu ni dobre misli, ne težnje po odpuščanju. Oči so kakor slepe, le
vase zagledane. Mlade noge se ne zganejo, manjka jih lahkotnosti, ki jo
vliva ljubezen.
Po: S. Janežič, Slava Bogu – mir ljudem
Še več, za izgubo imam vse zaradi
vzvišenosti spoznanja Kristusa Jezusa,
mojega Gospoda. Zaradi njega sem zavrgel
vse in imam vse za smeti, da bi bil Kristus
moj dobiček. (prim. Flp 3,8) Če sem izkusil
Kristusovo ljubezen, ki mi najočitneje prihaja
naproti na njegovem križu, so vse drugo
smeti. Potem ne šteje več nič, ali sem zdrav
ali bolan, ali me imajo ljudje radi ali ne, ali
sem uspešen ali ne, ali doživljam priznanje
ljudi ali ne, ali mi moje življenje na zunaj
uspeva ali ne. Besedo za smeti prevzema Pavel po tedanjem pogovornem jeziku.
Le- ta je spoznal pregovor, da so za tistega, ki ljubi, vse drugo smeti, blago, nič.
Za tistega, ki ljubi Kristusa, vse drugo postane nepomembno.
Po: A. Grün, Duhovne vaje za vsak dan

Pismouki in farizeji so tedaj pripeljali ženo, ki so jo zalotili
pri prešuštvovanju. Postavili so jo v sredo
in mu rekli: »Učitelj, tole ženo smo zasačili
v prešuštvovanju. Mojzes nam je v postavi
ukazal take kamnati. Kaj pa ti praviš?«
To so govorili, ker so ga preizkušali,
da bi ga lahko tožili. Jezus se je sklonil in
s prstom pisal po tleh. Ko pa so ga
kar naprej spraševali, se je vzravnal in jim rekel:
»Kdor izmed vas je brez greha,
naj prvi vrže kamen vanjo.«
(Jn 8,3–7)
KRIŽEV POT
V postnem času smo povabljeni k molitvi Križevega pota. V Drulovki v
petkih ob 18h in na Bregu ob nedeljah ob 14h.
NAPOVEDNI KOLEDAR
03.04.: Seja ŽPS ob 20h.
06.04.: Srečanje za bralce beril v Stični od 9h do 13h.
07.04.: Na voljo bo spovednik od drugod.
07.04.: Ob 12h bo blagoslov motoristov na Šmarjetni gori.

Svete maše župnije KRANJ – DRULOVKA/BREG
31. marec
2019
01. april
2019
02. april
2019
03. april
2019
04. april
2019
05. april
2019
06. april
2019
07. april
2019
08. april
2019
09. april
2019
10. april
2019
11. april
2019
12. april
2019
13. april
2019
14. april
2019

4. POSTNA
NEDELJA
Benjamin, mučenec
PONEDELJEK
Irena in Agapa
TOREK
Frančišek Paolski,
redovnik
SREDA
Sikst I., papež
ČETRTEK
Izidor, škof
PETEK
+ Vincencij Ferer,
duhovnik
SOBOTA
Viljem, opat
5. POSTNA
NEDELJA
Tiha nedelja
PONEDELJEK
Julija, redovnica
TOREK
Hugo, škof
SREDA
Ezekiel, prerok
ČETRTEK
Stanislav, škof
PETEK
+ Viktor, mučenec
SOBOTA
Martin I., papež
6. POSTNA
NEDELJA
Cvetna nedelja

Breg

7:30

Drulovka
Drulovka

9h
10:30

- Jakob in teta Marija Kalan,
obl.
- Tone Drakslar
- za župnijo

Breg
Breg

19h
7:30

- Vincenc Stare
- za zdravje (V.D.)

Drulovka
Breg
Breg
Breg

19h
17h
19h
7:30

- Jožica Fijačko
- Ivan Fajfar, 30. dan
- Marija Kalan Ivanova
- za duhovne poklice

Drulovka

19h

- Marija Zor

Drulovka
Breg
Drulovka
Drulovka

19h
7:30
9h
10:30

- Jakob Šimnovec
- Antonija Šilar, obl.
- Vinko Janša, obl.
- za župnijo

Breg
Breg

19h
7:30

- Pavla Ložar, obl.
- v dober namen

Drulovka

19h

- v zahvalo (M.Z.)

Breg

19h

- Pavel Balanč, obl.

Drulovka

19h

- Majda in Milena Orehovec

Drulovka
Breg
Drulovka
Drulovka

19h
7:30
9h
10:30

- Ivanka in Janko Praust
- Marjan Suhadolnik, obl.
- za župnijo
- Brane Homar, 30. dan

+ post
++ strogi post
Izdaja župnija Kranj-Drulovka;
Breg ob Savi 42, 4211 Mavčiče;
Tel.:042332870, 041760158;
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