
                                    

 

 

 

 

Leto: XXXIX   4. december 2022   Številka: 23 

 

2. ADVENTNA NEDELJA 

 

DNEVI UPANJA 
 

Eden od poudarkov, s katerimi je zaznamovana današnja 

Božja beseda, je vsekakor upanje. Upanje nam je v 

današnjem času, polnem bojazni in zagledanosti v nič, 

nadvse potrebno. Z upanjem nas v prvem berilu 

napolnjuje prerok Izaija, ko nam slika nenavadne prizore: 

volka, ki mirno prebiva z jagnjetom; tele, leva in ovco, ki 

složno živijo skupaj; kravo in medvedko na istem 

pašniku; otroka, ki se brezskrbno igra nad gadjo luknjo 

… Izaija je dobro poznal življenje. Vedel je, da se 

njegova prerokba ne bo nikoli uresničila. Kljub temu jo je zapisal. Verjel je v 

dobro voljo številnih ljudi, ki si prizadevajo za lepa medsebojna razmerja. Verjel 

je v razvoj človeka v človeku, ki v neprestanem naporu premaguje in prerašča, 

kar je v njem živalsko. Kot navdihnjen prerok pa je Izaija predvsem videl čase, 

ko se bodo ljudje trudili uresničevati Kristusovo veselo oznanilo. Apostol Pavel 

nas v drugem berilu spodbuja k podobnemu upanju. Najbolj pa je poln upanja 

evangelij z mogočno osebnostjo Janeza Krstnika. Najprej s tem, da Janez sploh 

nastopa. Če ne bi prinašal upanja, ga Bog ne bi bil poslal. Janez vzbuja upanje 

kot močna in trdna osebnost. Njegov nastop, njegov obleka, hrana, njegov stas in 

glas – vse se dviga nad vsakdanjost, vse je usmerjeno k upanju v nekaj višjega, 

onstranskega, večnega. Janez vzbuja upanje, ker govori o pšenici, ki bo varno 

spravljena v Božje žitnice. Njegovo glavno upanje pa je tisti, ki ga naznanja. 

Prišel bo Nekdo, prišel bo zagotovo, ta bo večji od njega in od nas vseh. Prišel 

bo, da nas krsti s Svetim Duhom in ognjem. Janez seveda ne boža. Ne z roko ne z 



 

besedami. Njegova palica, njegov korak in njegov glas udarjajo trdo. Včasih celo 

grozeče. Pa ne zato, da strejo in uničijo, temveč zato, da prebudijo, streznijo in 

izzovejo spokornost. Vse to zaradi upanja!  
Po: p. F. Cerar 

 
 

Advent je prebujenje v življenje. Advent poziva – ker v sebi 

nosimo hrepenenje: mora obstajati nekaj več. Da, obstaja 

več. Obstaja več od tega, s čimer sem se sprijaznil. To, kar 

je, ni dovolj. Barva hrepenenja je lila, mi je rekel prijatelj. 

Ker me moje hrepenenje uči, katere poti ne vodijo v 

življenje. Ker moram morda spremeniti smer, obrniti iz 

slepih ulic in s krivih poti. Ker moram morda spoznati, da 

v šoli življenja uspešno ponavljam razred. Ker iz svojega 

življenja morda nisem napravil tega, kar bi lahko. Advent 

nas vabi, da se poslovimo od vsega tega: od slepih ulic in 

krivih poti ter cone udobja v svojem življenju. Dovoliti si 

nov začetek ... in še enkrat začeti. Kdor se tako poda na pot, se odpove varnim 

potem, se izpostavi vetru in vremenskim razmeram, nekaj tvega. V tem pogledu je 

advent nevaren. Kdor živi adventno, se ne skriva, se izpostavi, ne živi pod 

oklepom. Pot, po kateri hodi, ni uhojena in udobna. A le taka ohranja bistvo in 

pripelje do pravega cilja.
Povzeto po: A. Schwarz, Divji božič

3. ADVENTNA NEDELJA 

 

SLEPI SPREGLEDUJEJO  
 

Ustavimo se danes pri drobnem izseku, dejstvu, ki nam 

ga v evangeljskem odlomku približa Matej, ki pravi, da 

Jezus naroča, naj Janezu sporočijo, da ob njem »slepi 

spregledujejo«. Slepota je bila nekoč in je tudi danes 

prisotna. Slepa sta novoporočenca, ki pričakujeta, da se 

bo dalo v zakonu sladko živeti samo od lepote, 

mladosti, telesne ljubezni, zdravja in zaslužka. Slepi so 

starši, ki mislijo, da je mogoče otroka osrečiti in 

pripraviti za življenje s kopičenjem igrač in zadovoljevanjem njegovih želja in 

željic. Slepi so vsi, ki upajo, da bodo uspešno gospodarili in poslovali z 

nepokritimi menicami, s prejemanjem plač, ki niso zaslužene, z obilnim 

jemanjem tam, kamor so malo vložili. Slepi smo vsi, ko se pritožujemo nad 

onesnaženim okoljem, a sami iz dneva v dan na različne načine zastrupljamo 

sebe, druge, zrak, zemljo, vodo … Slepi smo, ko očitamo državnim in verskim 



 

poglavarjem, zakaj ne naredijo več za mir, če pri tem sami živimo z nemirom v 

srcu, z neslogo v družini, v prepiru z okolico. Znak slepote je verovati, da nam bo 

na svetu samo zato in takrat lepše, ko bomo imeli več strokovnjakov in 

učenjakov ter več strojev, računalnikov, robotov in sploh snovnih dobrin. Slepi 

smo kristjani, ko mislimo, da je Bogu všečno naše obhajanje božiča ob polni 

mizi, pri topli peči in v prijetni družbi, če nismo nobenemu potrebnemu pomagali 

pogrniti njegove mize, nobenemu premraženemu zakurili peči in nobenemu 

osamljenemu stisnili roke. Kdo ve, če nismo slepi tudi mi, ki pridigamo 

evangelij. Oznanjamo ga ubogim, a so naša bivališča, naša jedila, naša oblačila 

preveč podobna kraljevskim in premalo tistim, ki jih je nosil Janez Krstnik. 

Vsekakor se zavedam, da med te slepce spadam tudi sam. Pomagajmo (še 

posebej v tem adventnem času) drug drugemu odpirati oči.  
Po: p. F. Cerar 

 
 

V adventnem času večkrat sédimo pred prižgano svečo in v tišini preprosto 

prisluhnimo sebi. Kakšno hrepenenje se v nas prebuja? Smo zadovoljni s svojim 

življenjem? Morda čutimo, da nas srce vleče drugam? Je to hrepenenje po 

ljubezni, po varnosti, po materinskem objemu, ki bi se mu preprosto prepustili? 

Je to hrepenenje po brezpogojni sprejetosti? Ali je to hrepenenje po resničnem 

življenju, po živosti, domišljiji, navdihu, ustvarjalnosti? Poskusimo temeljito 

razmisliti o svojih hrepenenjih. Sledimo svojemu hrepenenju vse do konca. 

Predstavljajmo si, da je v nas hrepenenje, ki presega ta svet, in z mesta, kjer 

stojimo, sega v Boga. Zaradi našega hrepenenja je v nas nekaj onostranskega, 

nekaj, nad čimer ta svet nima moči in zaradi česar presegamo ta svet. Tam, kjer 

hrepenimo po Bogu, tam smo svobodni, tam ubežimo svojemu urniku, svojim 

številnim zadolžitvam. Tam pričakovanja okolice niso več pomembna. Tam smo v 

stiku s samim seboj. Čutimo, kdo smo. Čutimo, da smo nekdo, ki stremi k Bogu, 

nekdo, v komer sam Bog želi prebivati.  
(A. Grün, Božična knjiga) 

 
NAPOVEDNI KOLEDAR 

4. december: prihod svetega Miklavža ob 15.00 v župnijski cerkvi na Bregu;  

sodelovali bodo otroci iz župnije Šenčur; Miklavž bo obdaroval 

predšolske otroke in veroukarje od prvega do tretjega razreda 

7. december: ob 19.00 seja ŽPS na Bregu 

8. december:  Brezmadežno spočetje Device Marije; sveta maša ob 9.00 v  

Drulovki in ob 18.00 na Bregu 

12. december: sestanek Gospodarskega sveta ob 19.00 na Bregu 

18. december: Schönstattska molitvena skupina po sveti maši na Bregu ob 11.30 

 



 

Svete maše župnije KRANJ – DRULOVKA/BREG 

4. december 

2022 
2. ADVENTNA NEDELJA  

Breg 

Drulovka 

Breg 

7:30 

9:00 

10.30 

-Marinka Kalan in pok. Ivanovi - 

-Niko Kalan  

-Ivan in Marija Fajfar 

5. december 

2022 

PONEDELJEK 

Saba (Sava), opat, puščavnik 
 

Breg 

 

18:00 - Robert Burgar, obl. 

6. december 

2022 

TOREK  

Nikolaj (Miklavž), škof 

Breg 7:30 - Roko in Marija Ivančič 

7. december 

2022 

SREDA 

Ambrozij (Ambrož), škof, 

cerkveni učitelj Drulovka 18:00 - Ivana Udir, obl. 

8. december 

2022 

ČETRTEK 

Brezmadežno spočetje 

Device Marije 

Drulovka 

 

Breg 

9.00 

 

18:00 

- za zdravje 

 

- Franc Zevnik, obl. 

9. december 

2022 

PETEK 

Juan Diego Cuauhtlatoatzin, 

videc iz Guadalupe Drulovka 18:00 -Martinka in Vladimir Draksler 

10. december 

2022 

SOBOTA 

Loretska Mati Božja Drulovka 18.00 - za župnijo  

11. december 

2022 
3. ADVENTNA NEDELJA  

Breg 

Drulovka 

Breg 

7:30 

9:00 

10:30 

- Vinko Tršan, obl.  

- starši Taljan 

- Tone, Rozka in Tanja Hvasti 

12. december 

2022 

PONEDELJEK 

Devica Marija iz Guadalupe 
 

Breg 18:00 - Vinko Tršan, obl. 

13. december 

2022 

TOREK  

Lucija, devica, mučenka 

Breg 7:30 - Marija Govekar 

14. december 

2022 

SREDA 

Janez od Križa, duhovnik, 

cerkveni učitelj 

 

Drulovka 18:00 - pok. Fabjan in Petrovič 

15. december 

2022 

ČETRTEK 

Marija Krizina Bojanc, 

Marija Antonija Fabjan in 

tov., mučenke 

 

Breg 

 

18.00 

 

- Ivana, Pavel in Stane Porenta 

16. december 

2022 

PETEK 

Adelajda (Adela), kraljica  Drulovka 18:00 - Marija Domitrovič 

17. december 

2022 

SOBOTA 

Janez de Matha, redovni 

ustanovitelj Drulovka 18.00 - Angela Opara, obl. 

18. december 

2022 
4. ADVENTNA NEDELJA  

Breg 

Drulovka 

Breg 

7:30 

9:00 

10.30 

- za župnijo  

- pok. Gračanovi in Bitenčevi  

- Simona Weiss 
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