
                                    

 

 

 
 

26. 05. 2019 

Jn 14,23-29 
 

 

PO NAS NAJ SE SLIŠI OČETOVA BESEDA 

 
Jezus v Janezovem evangeliju pravi: »Beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od 
Očeta, ki me je poslal« (Jn 14,24). Če želimo biti oznanjevalci, če želimo, da 
imajo naše besede avtoriteto, moramo izgovarjati tiste, ki so nam bile podarjene, 
besede razodetja, ki so prekvasile najprej nas same in tako naša govorica ostaja 
povezana s konkretno življenjsko izkušnjo, in razumljivejša človeku, ki ga 
nagovarjamo.  Kako lahko nagovorimo človeka v 
družbi, ki je izrazito nezaupljiva do kakršne koli 
predstave o razodetju? V naši družbi za edino pristno 
velja beseda, ki jo govoriš iz sebe, iz lastne izkušnje. 
To je družba, ki po eni strani hrepeni po poučevanju, 
po drugi strani je do vsakega poučevanja izjemno 
oprezna, še posebej, kadar prihaja s strani Cerkve. 
Naš prvi izziv je torej takšen: Kako smo lahko 
občestvo, ki želi nagovoriti druge, če že sama misel 
na to, da bi kdor koli kogar koli kar koli učil, velja za vsiljevanje mnenja?  
Pogosto slišimo, da tiči vzrok krize vernosti v Evropi v sekularizaciji. Ob bolj 
natančni analizi pa se zdi ta členitev preveč preprosta. Še vedno vladata velika 
lakota po Bogu in hrepenenje po razodetju. Ljudje si srčno želijo, da bi jim bil 



razodet smisel njihovega življenja, če jim ga le razodene kdor koli drug, ne pa 
krščanski učitelj. Knjigarne so polne knjig o okultizmu, čarovništvu, astrologiji, 
obiskovalcih iz vesolja, o vzhodnih religijah. Vendar je ta lakota po znanju 
ločena od procesa razmišljanja, razpravljanja, ugibanja, oblikovanja čuta za 
skrivnostno. Končno moramo spoznati, da ta razkol globoko razdvaja tudi samo 
Cerkev. Eden izmed temeljnih izzivov nas vseh je naučiti ljudi, da bi uvideli, 
kako razmišljanje sodi k našemu zaznavanju Božjega razodetja. Dialog in 
nestrinjanje, razprava in debata, vse to so načini, kako na ljubeč način 
sprejemamo resnico, ki nam je dana od Boga.  
 

Po: papež Frančišek, svetovno srečanje mladih, Rio de Jeneiro, 2013 
 

 
 

                             Tisti čas je Jezus  
                  povzdignil oči k nebu in molil:  
                    »Sveti Oče, ne prosim samo 
                       za té, ampak tudi za tiste,  
                       ki bodo po njihovi besedi  
                                verovali vame:  
                    da bi bili vsi eno, kakor si ti,  
                       Oče, v meni in jaz v tebi,  
                        da bi bili tudi oni v naju,  
                            da bo svet veroval,  
                             da si me ti poslal.  
                 In jaz sem jim dal veličastvo, 
                            ki si ga dal meni,  
                               da bi bili eno,  
                         kakor sva midva eno:  
                         jaz v njih in ti v meni,  
                     da bi bili popolnoma eno.  
                             Naj svet spozna,  
                             da si me ti poslal  
                             in da si jih ljubil,  
                          kakor si ljubil mene. 
 
 
 
 
 



V Razodetju najdemo še eno izredno lepo prispodobo raja: čudovito 
mesto, polno svetlobe,  nepremagljivo. »Kako pa si ga smemo 
predstavljati? Saj ne moremo, da si ne bi našli neke predstave, ki jo 
potem  nosimo v sebi. To nam pomaga.« Vse tisto, kar nas v 
zemeljskem življenju najbolj očara, povzdignjeno do največje možne 
lepote in sijaja, lahko postane naša predstava o raju. Bil je maj. Z mamo 
sva se vozila z avtom po enem najlepših apeninskih pobočij na meji 
med  pokrajinama Umbrijo in Markami. Mama je bila nenavadno tiha. 
»Kaj premišljuješ?« sem jo vprašal. »Mislim, da morajo biti nebesa 
takšna,« mi je odgovorila. Pred nama se je odpirala prostrana zelena 
dolina, polna sonca, ki je žarela od rumenih cvetov  košeničice in 
rdečega maka. Umolknil sem in odprl okno, da bi zaznala tudi vonj tega 
prizora pred najinimi očmi. Od tistega dne je zame raj dolina, polna 
sonca in zelenja, ki žari in diši po košeničici in rdečem maku. V sivih in 
težkih trenutkih si prikličem v spomin to dolino. In mi pomaga. 
 

T. Lasconi, 365+1 dan s teboj 
 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR 
 

02.06.: Ob 10:30 bo na Bregu slovestnost Prvega svetega obhajila. 
09.06.: Ob 19:00 bo v cerkvi na Bregu najnovejši film o blaženem  
             Alojziju Grozdetu z naslovom »Srce se ne boji«. Igrano- 
             dokumentarni film predstavlja življenje Alojzija Grozdeta,  
             spremlja njegovo pot iz revnega okolja do perspektivnega  
             dijaka ter njegovo tragično smrt. Posebej vabljeni vsi farani   
             mlajši in starejši na ogled filma,  zlasti zato, ker  imamo  
             njegove relikvije vgrajene v daritvenem oltarju na Bregu  
             od leta 2013. Zato na oltarju tudi piše  
             »Evharistija, sonce mojega življenja«,  
              kar je bilo geslo blaženega Alojzija  
             Grozdeta. Njegov god obhajamo 27.  
             maja. 
16.06.: Ob 10:30 zahvalna sveta maša na  
            Bregu ob sklepu veroučnega leta.



Svete maše župnije KRANJ – DRULOVKA/BREG 

26. maj  
2019 

6. VELIKONOČNA 
NEDELJA – nedelja 
turizma 

Breg 
Drulovka 
Drulovka 
 
Breg  

7:30 
9:00 

10:30 
 

16:00 

- Franc Kalan, obl. (B19) 
- za župnijo 
- Stane in Lidija Vidmar ter 
  pok. Pangerc 
 

- Majda in Milena Orehovec 

27. maj 
2019 

PONEDELJEK 
Alojzij Grozde, 
mučenec 

 
 
Breg 

 
 

19:00 

 
 
- pok. Burjekovi 

28. maj  
2019 

TOREK 
German Pariški, škof 

Breg 7:30 - pok. Zalar 

29. maj 
2019 

SREDA 
Maksim Emonski, 
škof 

 
 
Drulovka 

 
 

19:00 

 
 
- Tone in Dolfe Potočnik 

30. maj 
2019 

GOSPODOV 
VNEBOHOD 

Drulovka 
Breg 

9:00 
19:00 

- starši Kopač 
- Miha Mavrič 

31. maj 
2019 

PETEK 
Vital, menih 

 
Drulovka 

 
19:00 

 
- Jožefa Kosmač, obl. 

01. junij 
   2019 

SOBOTA 
Justin, mučenec 

 
Drulovka 

 
19:00 

 
- Marija Domitrovič 

02. junij 
 2019 

7. VELIKONOČNA 
NEDELJA – ned. 
sredstev družbenega 
obveščanja 

Breg 
Drulovka 
Breg 

7:30 
9:00 

10:30 

- za župnijo 
- Ivanka Drakslar, r.d. 
- za prvoobhajance 

03. junij 
2019 

PONEDELJEK 
Klotilda, kraljica 

 
Breg 

 
19:00 

 
- Anton Kalan 

04. junij 
2019 

TOREK  
Peter Veronski, 
redovnik 

Breg 7:30 - Frančiška in Franc Gramc 
 

05. junij 
2019 

SREDA 
Bonifacij, škof 

 
 

 
 

 
NI SVETE MAŠE 

06. junij 
2019 

ČETRTEK 
Norbert, škof 

 
Breg 

 
19:00 

 
- Štefka Zupan (s.M.) 

07. junij 
2019 

PRVI PETEK 
Robert Newminstrski 

Breg 
Drulovka 

7:30 
19:00 

- za duhovne poklice 
- Dušan Tavčar, obl. 

08. junij 
2019 

SOBOTA 
Medard, škof 

 
Drulovka 

 
19:00 

 
- Marija Krnc in Zvonka Črv 

09. junij 
2019 

BINKOŠTI 
Primož, mučenec 

Breg 
Drulovka 
Drulovka 

7:30 
9:00 

10:30 

- Marija Kalan 
- za župnijo 
- Andrej Draksler, obl. 

Izdaja župnija Kranj-Drulovka; 
Breg ob Savi 42, 4211 Mavčiče 
Tel.: 042332870, 041760158;    
TRR: SI56 6100 0001 5473 496; pri Delavski hranilnici Kranj                             

Odgovarja: Ciril Plešec, žpk. 11/2019 
Uredili: Nuša in Leja Šimnovec 
E-naslov: ciril.plesec@siol.net 
https://zupnija-drulovkabreg.si/ 

 


