09. 06. 2019
Jn 13,31–33a.34–35

POGUMNI V MOČI SVETEGA DUHA
Po desetih dneh pričakovanja in molitve je Jezus izpolnil svojo obljubo. Zgodilo
se je nenadoma, nepričakovano, na presenetljiv način. To je povsem v skladu z
delovanjem Božjega Duha, ki »veje, kjer hoče, in nihče ne ve, od kod prihaja in
kam gre« (prim. Jn 3,8). Apostoli so
doživeli prihod Sv. Duha kakor vihar,
ki se nenadoma utrga z gore, kakor
ogenj, ki nekje vzplapola iz neznanega
vzroka. Kakor da bi se odprle vse
zapornice neba, je vdrl Božji Duh na
svet. V trenutku je Sveti Duh boječe
apostole, ki so se bali za svoje
življenje in so se skrivali pred
javnostjo, naredil za močne, junaške pričevalce za križanega in od mrtvih
vstalega Kristusa. To, kar jim je bilo prej v Jezusovem govorjenju in ravnanju
nerazumljivo, jim je zdaj nenadoma postalo kristalno jasno. Apostoli so bili tako

prevzeti z vsemi temi spoznanji in doživetji, da sami sebe niso več prepoznali.
Zdelo se je, kakor da bi bili pijani; kakor da se je vse okrog njih spremenilo.
Vsega tega niso mogli več obdržati zase, morali so med ljudi, morali so jim
oznaniti veliko novico, veliko srečo, ki so jo doživljali. Odslej jih nobena stvar,
ne ječa in niti grožnja s smrtjo, ne bodo mogli več zadržati, da ne bi vsemu svetu
oznanili velike novice o Božji ljubezni, ki se nam je razodela v Jezusu Kristusu.
Apostoli so pogumno odprli vrata in stopili pred množico ljudi, vabili k
spreobrnjenju in širili veselo oznanilo. Pot zveličanja, ki se nam po spreobrnjenju
in krstu v moči svetega Duha odpira prav vsem. Tudi nam, ki smo že bili krščeni
in smo že prejeli dar Svetega Duha, ostaja še vedno naloga spreobračanja, kajti
spreobrnitev ni le enkraten proces, ampak je trajna pot, po kateri moramo hoditi.
Nenehno smo namreč pod vplivom hudobnega duha in svoje slabotne narave, ki
je nagnjena k slabemu, zato se moramo tudi nenehno boriti proti tem silam. V
moči Sv. Duha nam to lahko uspe. Odprimo se njegovi moči. Dal nam bo
tolažbo, moč in pogum.
Po: J. Kužnik, V Marijini šoli – Častitljivi del

Ako me ljubite,
ohraníte moje zapovedi.
In jaz bom prosil Očeta
in vam bo dal
drugega Tolažnika,
da ostane pri vas vekomaj.
Tolažnik Sveti Duh pa,
ki ga bo Oče poslal
v mojem imenu, vas bo
učil vsega in spomnil vsega,
kar sem vam povedal.
(Jn 14,15–16.26)

V IMENU OČETA IN SINA IN SVETEGA DUHA
V evangeliju beremo, da Jezus svojim učencem pravi: »Še veliko
vam imam povedati, a zdaj ne morete nositi.«
V življenju je mnogo stvari nejasnih.
Takrat je potrebna vera. Globoka vera.
V svojih molitvah prosimo Jezusa, da
bi zmogli z njim naprej, četudi je kdaj
pred nami tema. Ni potrebno, da
vemo vse, to bi nas lahko, če še
nismo dovolj zreli, zlomilo. Potrebno
je samo, da zaupamo. Tako nam bo
v moči Svetega Duha dano, da bomo
zmogli nositi vse, kar nam nebeški Oče naklanja.

NAPOVEDNI KOLEDAR

09.06.: Ob 19h bo film o Alojziju Grozdetu. Ker ta teden ni
verouka, so še posebej vabljeni veroukarji in njihovi starši.
12.06.: Seja ŽPS ob 20h na Bregu.
14.06.: V dvorani »Šmartinski dom« bo ob 19:30 koncert »Klik za
Mozambik«. Vaši prostoviljni prispevki tega dobrodelnega
koncerta so namenjeni Misjonu v Mozambiku, kjer jim je
cunami uničil vse premoženje. Vabljeni.
16.06.: Ob 10:30 bo na Bregu sklep veroučnega leta in veroukarji
bodo dobili spričevala. Tisti, ki še niste prinesli veroučnega
spričevala, ga čimprej prinesite v župnišče.
20.06.: Praznik Svetega Rešnjega Telesa. V primeru lepega vremena
bo na Bregu tudi procesija.

Svete maše župnije KRANJ – DRULOVKA/BREG
09. junij
2019
10. junij
2019
11. junij
2019
12. junij
2019
13. junij
2019
14. junij
2019
15. junij
2019
16. junij
2019

BINKOŠTI
Primož in Felicijan
PONEDELJEK
MARIJA, MATI
CERKVE
TOREK
Barnaba, opat
SREDA
Eskil, mučenec
ČETRTEK
Anton Padovanski,
učenec
PETEK
Valerij in Rufin,
mučenca
SOBOTA
Vid, mučenec

SVETA TROJICA
Beno, škof
17. junij
PONEDELJEK
2019
Albert, duhovnik
18. junij
TOREK
2019
Marko in Marcelijan
19. junij
SREDA
2019
Romuald, opat
20. junij
SVETO REŠNJE
2019
TELO IN KRI
21. junij
PETEK
2019
Alojzij, redovnik
SOBOTA
22. junij
Tomaž More in Janez
2019
Fisher, mučenca
12. NEDELJA MED
23. junij
LETOM
2019
Jožef Cafasso
Izdaja župnija Kranj-Drulovka;
Breg ob Savi 42, 4211 Mavčiče;
Tel.: 042332870, 041760158;
TRR: SI56 6100 0001 5473 496;
pri Delavski hranilnici Kranj

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

Breg
Drulovka
Drulovka
Drulovka

7:30
9:00
10:30
9:00

Breg
Breg

19:00 - po namenu (M.Z.)
7:30 - za mir v družini

Drulovka

19:00 - v zahvalo (U.M.)

Breg

19:00 - Ivan Fajfar (I.K.)

Drulovka

19:00 - Katarina in Jurij Klemenčič

Drulovka
Breg
Drulovka
BREG

19:00
7:30
9:00
10:30

Breg
Breg

19:00 - Janez, Marija in Ivan Aleš
7:30 - na čast sv. Petru

Drulovka
Drulovka
Breg

19:00 - Vida in Lojze Ovčak
9:00 - pok. Bernik in Udir
19:00 - Andrej in starši Cegnar

Drulovka

19:00 - Alojzij Zarabec, obl.

Drulovka
Breg
Drulovka
Drulovka

- Frančiška Logar
- Tone in starši Soršek
- za župnijo
- Vili Perko

19:00 - Brane Homar (P. in M.)
7:30 - Jana in Hana Burjek
9:00 - za župnijo
10:30 - starši Hudolin
Odgovarja: Ciril Plešec, žpk. 12/2019
Uredili: Nuša in Leja Šimnovec
E-mail: ciril.plesec@siol.net
https://zupnija-drulovkabreg.si/

