
                                    

 
 

 

 
 

01. 03. 2020 

Mt 4,1–11 
 
 

HUDIČ SKUŠA TUDI VSAKOGAR IZMED NAS 

 

Kaj nam želi današnji evangeljski odlomek povedati s predstavljenimi 
skušnjavami? Prva skušnjava se izraža kot težnja, da bi vse uporabili zase, da bi 
vse zaužili. Danes ta skušnjava ne pomeni več, da bi hoteli iz skoraj vsega 
pripraviti užitno jed, ampak se za nas nakazuje 
nevarnost, da vse požiramo, da tudi to, kar je sveto, 
uporabljamo zase. Od vsega moramo imeti neko 
korist, celo od vere, celo od molitve. Vse se meri po 
svoji uporabnosti. Vse služi nam in zadovoljevanju 
naših potreb. Pozabili smo, da bi svetemu pustili, da 
je sveto, nedotakljivo, nedostopno. Jezus skušnjavca 
spomni na izrek iz Svetega pisma, da človek živi od 
vsake besede, »ki prihaja iz Božjih ust« (Mt 4,4). 
Človekova resnična lakota je duhovna. Živimo 
lahko iz besed, ki jih govori Bog.   
Druga skušnjava je zaznamovana s polaščanjem Boga. Zlorabljen naj bi bil za to, 
da dvigujemo lastno vrednost. Pri tej skušnjavi je najbolj nevarna zloraba 



svetopisemskih besed. Hudič skuša Jezusa z napotkom iz Psalmov, da bo Bog 
ukazal svojim angelom, naj ga nosijo na rokah. Človek lahko zlorabi Boga, da bi 
pridobil priznanje pri drugih ljudeh. V tem primeru ne gre za Boga, ampak le za 
lastni ego. Če pa se sveto zlorablja, se uniči to, kar je za človeka najbolj 
dragoceno. Ta nevarnost je danes zelo velika. Boga se zlorablja za lastni imidž. 
Uporablja se ga za utemeljevanje lastne zaverovanosti v svoj prav in za 
postavljanje nad druge. Jezus ni podlegel tej skušnjavi. Nasprotoval je z drugimi 
svetopisemskimi besedami: »Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga.« (Mt 4,7) 
Tretja skušnjava je skušnjava moči. Hudič pokaže Jezusu kraljestva tega sveta. 
Jezus bi lahko postal gospodar vsega sveta, če bi padel pred hudiča in ga molil. 
Ta skušnjava je v mnogih pravljicah in zgodbah opisana kot pogodba s hudičem. 
Človek pridobi na moči, potem ko se zapiše hudiču. Toda takšna odločitev ima 
tudi svojo ceno. Človek izgubi svojo svobodo in pogosto tudi ljubezen. Postane 
hladen. V svoji duši umre. Matej vidi to skušnjavo kot najnevarnejšo. V svojem 
evangeliju želi Jezusa opisati kot tistega, ki se odpove vsej moči tega sveta, se 
nenasilno odziva na nasilje ljudi in prav na ta način v zaupanju nebeškemu Očetu 
ohranja svoje sinovstvo. 

Po: A. Grün, Kaj nam omogoča živeti 
 
 

Ko je še govóril,  
jih je obsenčil svêtel oblak,  

in glej, glas iz oblaka  
je rekel:  

»Ta je moj ljubljeni Sin,  
nad katerim imam veselje; 

 njega poslušajte!«  
Ko so učenci to zaslišali,  

so padli na obraz  
in se zelo prestrašili. 

 
(Mt 17,5–7) 

 

 
 
 



Jezus mu je odgovóril:  
»Pisano je tudi:  

›Ne preizkušaj Gospoda,  
svojega Boga!‹«  

Spet ga je hudič vzel s seboj  
na zelo visoko goro.  

Pokazal mu je  
vsa kraljestva sveta in  

njihovo slavo ter mu rekel:  
»Vse to ti bom dal,  
če padeš predme  

in me moliš.«  
Tedaj mu je Jezus rekel:  

»Pobêri se, satan,  
                                             kajti pisano je: ›Gospoda,  
                                               svojega Boga, môli in  
                                                njemu samemu služi!‹«  
                                               Tedaj ga je hudič pústil,  
                                             in glej, angeli so pristopíli  
                                                       in mu stregli. 

 
                                    (Mt 4,7–11) 

 
 

POSTNI ČAS  
 

V postnem času smo vabljeni molitvi Križevega pota. V Drulovki bo vsak petek 
pred sveto mašo, na Bregu pa v nedeljo ob 14:00. 

 
BARAGOV VRTEC 

Baragov vrtec v Stažišču pri Kranju v mesecu marcu vabi k vpisu otrok za novo 
šolsko leto. Dan odprtih vrat bo v ponedeljek, 9. 3. 2020, ob 17. uri, ali po 
dogovoru. Dodatne informacije najdete na spletni strani vrtca ali na telefonski 
številki 041-322-412. 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR 
 
04.03.: Seja ŽPS na Bregu ob 19:00. 
06.03.: Na prvi petek bo obisk bolnikov za prejem zakramentov. 
11.03.: Priprava na krst na Bregu ob 19:00. 
13.03. do 15.03.: Duhovne vaje za birmance v Stični. 



Svete maše župnije KRANJ – DRULOVKA/BREG 

01. marec 
2020 

1. POSTNA 
NEDELJA 
Albin, škof 

Breg 
 
Drulovka 
Drulovka 
BREG 

7:30 
 

   9:00 
 10:30 
 14:00 

- Alojzija obl. in Vinko  
  Porenta 
- za župnijo 
- Janez in Marija Rebernik 
- KRIŽEV POT 

02. marec 
2020 

PONEDELJEK 
Neža Praška, klarisa 

 
Breg 

 
 18:00 

 
- Marija Kalan, r.d. (B 47) 

03. marec 
2020 

TOREK 
Kunigunda, kraljica 

   

        NI SVETE MAŠE 

04. marec 
2020 

SREDA 
Kazimir 

 
Drulovka 

 
 18:00 

 
- Alojzij Grčar, 30. dan 

05. marec 
2020 

ČETRTEK 
Hadrijan, mučenec 

 
Breg 

 
 18:00 

 
- Robert Burgar 

06. marec 
2020 

PETEK 
+ Fridolin, opat  

Breg 
Drulovka 

7:30 
 18:00 

- za nove duhovne poklice 
- Janez Levec 

    07. marec 
   2020 

SOBOTA 
Perpetua in Felicita, 
mučenki 

 
 
Drulovka 

 
 

 18:00 

 
 
- Martina Konjar 

08. marec 
2020 

2. POSTNA 
NEDELJA 
Janez od Boga 

Breg 
Drulovka 
Drulovka 
BREG 

7:30 
9:00 

 10:30 
 14:00 

- Pavla in Jože Tavčar 
- za župnijo 
- Franc Vrhunc, obl. 
- KRIŽEV POT 

09. marec 
2020 

PONEDELJEK 
Frančiška Rimska 

 
Breg 

 
 18:00 

 
- Drago Kopač st. 

10. marec 
2020 

TOREK  
40 mučencev iz Armenije 

Breg 7:30 - Valči Bajda 

11. marec 
2020 

SREDA 
Benedikt, škof 

 
Drulovka 

 
18:00 

 
- Milan in starši Špendal 

12. marec 
2020 

ČETRTEK 
Inocenc I., papež 

 
Breg 

 
 18:00 

 
- Ivan Šilar (S.) 

13. marec 
2020 

PETEK 
+ Leander Seviljski 

 
Drulovka  

 
18:00 

  
- Pavel Burjek 

14. marec 
2020 

SOBOTA 
Matilda, kraljica 

 
Drulovka 

  
 18:00 

 
- Tilen Bitenc 

15. marec 
2020 

3. POSTNA 
NEDELJA - papeška 
nedelja 

Breg 
 
Drulovka 
BREG 
BREG 

7:30 
  

9:00 
 10:30 
 14:00 

- Marinka Kalan in pok.    
  Ivanovi 
- za župnijo 
- Ivan Fajfar, obl. 
- KRIŽEV POT 

Izdaja župnija Kranj-Drulovka;                                                               Odgovarja: Ciril Plešec, žpk. 5/2020 
Breg ob Savi 42, 4211 Mavčiče;                                                              Uredili: Leja in Nuša Šimnovec 
Tel.: 042332870, 041760158;                                                               E-mail: ciril.plesec@siol.net  
TRR: SI56 6100 0001 5473 496; pri Delavski hranilnici Kranj  
https://zupnija-drulovkabreg.si/  


