11. 07. 2021
Mr 6,7–13

OD BOGA POSLAN
Božja beseda današnje nedelje nam govori,
kako Bog v vseh časih pošilja ljudem svoje
poslance. Izbira, koga sam hoče. Pokliče
tistega, ki ni gluh za njegov glas. Da mu v
usta svoje besede, ki so besede življenja,
besede, ki ozdravljajo, besede, ki
osvobajajo od hudičeve oblasti. V stari
zavezi je Bog izvoljenemu ljudstvu pošiljal
preroke. Tudi če so bili na zunaj za to
službo nepripravni kot pastir Amos. Bog
gleda na srce. Zadnji prerok stare zaveze,

Janez Krstnik, je pokazal Poslanega od Očeta. Kmalu po nastopu svoje službe
popotnega učitelja je Jezus iz Nazareta okoli sebe zbiral učence, nato pa poklical
dvanajst ožjih sodelavcev, ki jim pravimo apostoli. To je grška beseda, ki pomeni
»poslani«. Potem ko so bili nekaj časa v njegovi šoli – poslušali so njegov nauk,
strmeli nad njegovimi čudeži, predvsem pa občudovali njegovo osebnost – je
Učitelj sklenil, da jih pošlje »na prakso«. Pater Albin Škrinjar si tale prizor
predstavlja nekako takole:
»Jezus stoji tu, pred njim dvanajsteri apostoli. Veseli so, slovesno razpoloženi;
sedaj odhajajo, da bodo oznanjali Božji nauk kakor Jezus. Stoje pred Jezusom,
pripravljeni za pot, pa brez popotnih torb, brez denarja: po evangelistu Marku jim
Jezus dovoljuje imeti palico za oporo na potovanju, ne pa kot orožje. Jezus
razpošilja apostole zares kakor prave ubožce. Po dva in dva odhajajo od Jezusa.
Spremlja jih Jezusova molitev. »Sveti Avguštin je zapisal, da je Jezus razposlal
apostole po dva in dva zato, ker je hotel s tem pokazati neločljivost obeh
največjih zapovedi: ne more biti oznanjevalec Božje ljubezni nekdo, ki ne z na
biti pozoren na človeka ob sebi. Od Boga poslani apostol uči predvsem s tem, kar
je! In tudi mi smo po krstu poklicani, da pričujemo. Bog slehernega od nas
pošilja, da v prvi vrsti učimo s tem, kar smo!
Po: S. Čuk, Misli srca
TKALCI
Od prvega diha
tkemo na statvah tvojega bivanja
tkanino svojega življenja,
ko visimo v praznini med vero in nevero,
med zaupanjem in uporom,
med hrupom in tišino,
v sebi in okoli nas.
Poslani v prostor in čas
tkemo komaj za kaj odgovorni,
čeprav med seboj soodvisni,
z nejasnim zavedanjem,
da bo naš prt enkrat dokončan
in statve razdrte.
Kje so statve večne Svetlobe,
s prtom ljubezni, ki več ne rani?
Usmili se našega tkanja!
Tvoje so statve in tvoje predivo,
le vreteno sučemo sami.

Tedaj jim je rekel:
»Pojdite sami zase
v samoten kraj
in se malo odpočijte!«
Mnogo ljudi je namreč
prihajalo in odhajalo,
tako da še jesti niso utegnili.
In odrinili so s čolnom
sami zase v samoten kraj.«
(Mr 6,7–11)
Kot nalašč smo prav v teh dneh brali Jezusove besede v evangeliju,
ko vsi mislimo na proste dni, počitnice, oddih. »Pojdite sami zase
na samoten kraj in si nekoliko odpočijte!« Radi rečemo, da je v
planinah človeku Bog blizu. Kdor s srcem hodi in gleda, ga gotovo
opazi. Dopust za človeka postane izreden Božji nagovor po naravi,
po izrednih trenutkih, po spremembah, ki jih doživljamo. Prosimo
Gospoda za blagoslov, naj nas v času teh poletnih dni spremlja in
varuje.
OB VRNITVI
Rekel si,
naj odrinemo na samoten kraj
in si malo odpočijmo.
Pospravili smo kramo in staro navlako
iz svojih src in bivališč in odšli.
Vrnili smo se v navadne dni
s posušenimi šopki zdravilnih zelišč,
z okusom po soli in školjkah,
z barvo sonca na koži in v očeh,
s spomini podarjenih besed in bližine.
Zdaj si želimo ohraniti milostni čas
obnovljenih moči,
zato v skodelice vsakdanjosti natakamo
hrepenenje po tvoji bližini
in te prosimo,
da nas ohranjaš mehke in ljubeznive
tudi sredi hladnih sap prvih jesenskih dni.
NAPOVEDNI KOLEDAR
25.07.: KRIŠTOFOVA NEDELJA, po vsaki sveti maši bo blagoslov avtomobilov in drugih
prevoznih sredstev. Vaši darovi so namenjeni »MIVI« za nabavo prevoznih sredstev.

Svete maše župnije KRANJ – DRULOVKA/BREG
11. julij
2021
12. julij
2021
13. julij
2021

15. NEDELJA MED
LETOM
Benedikt, zavetnik Evrope
PONEDELJEK
Mohor in Fortunant
TOREK
Henrik II., cesar

14. julij
2021

SREDA

15. julij
2021
16. julij
2021
17. julij
2021

ČETRTEK
Bonaventura, škof
PETEK
Karmelska Mati božja
SOBOTA
Aleš, spokornik
16. NEDELJA MED
LETOM
Elij iz Koštabone
PONEDELJEK
Arsenij Veliki
TOREK
Apolinarij, škof
SREDA
Lovrenc iz Brindisija

18. julij
2021
19. julij
2021
20. julij
2021
21. julij
2021

Kamil de Lellis, red. ustanov.

22. julij
2021

ČETRTEK

23. julij
2021
24. julij
2021

PETEK
Brigita Švedska, redovnica
SOBOTA
Krištof, mučenec
17. NEDELJA MED
LETOM
Krištofova nedelja

25. julij
2021

Marija Magdalena, spokornica

Breg
Drulovka
Breg
Breg

7:30 - za župnijo
9:00 - Marija in Franc Miklavčič ter
Marija Borzata
19:00 - Miha Kalan (Lj. 34)
7:30 - za zdravje (P. J.)

Drulovka

19:00 - Veronika in Marjan Jelič

Breg

19:00 - Lojze Slak in Slavko Avsenik

Drulovka

19:00 - Pavla Trilar (B)

Drulovka

19:00 - Ivanka Srečnik

Breg
Drulovka
Breg
Breg

7:30 - Ivan Fajfar
9:00 - za župnijo
19:00 - Pavla in Jože Tavčar
7:30 - po namenu (P.)

Drulovka

19:00 - Jožefa in Jožef Kosamč

Breg

19:00 - Rozka Kalan (B 67)

Drulovka

19:00 - Vinko Tršan
- starši in stari starši Kalan
19:00 (B 46)

Drulovka
Breg
Drulovka

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

7:30 - Anton Stojko
9:00 - za župnijo
Odgovarja: Ciril Plešec, žpk. 14/2021
Uredili: Leja in Nuša Šimnovec
E-mail: ciril.plesec@siol.net

