05. 09. 2021
Mr 7,31-37

»ODPRI SE!«
Ozdravljenje gluhonemega potrjuje napoved preroka Izaija, ki v prvem berilu
pravi: »Bog sam pride in vas reši. Tedaj spregledajo slepim oči in gluhim se
odpro ušesa.«
Hans Urs von Balthasar, eden največji teologov našega časa, ob tem razmišlja:
»Ne gre samo za ozdravljenje telesne hibe, ampak za prispodobo za izraelsko
ljudstvo, ki dejansko predstavlja celotno človeštvo, ki je naglušno za Božjo
besedo.« Ko je Jezus kot popotni učitelj rojakom govoril
o skrivnostih Božjega kraljestva, je svoje govore pogosto
končal z besedami: »Kdor ima ušesa za poslušanje, naj
posluša!« »Gospod, odpri nam srce, da bomo pazili na
besede tvojega Sina!« se glasi eden od bogoslužnih
spevov pred evangelijem. Naša srca morajo biti zorana
zemlja, pripravljena sprejeti seme milosti, ki ga seje Bog.
Če so trda kot kamnita tla, je vsaka setev brez pomena.

»Odprite vrata Kristusu!« je zaklical sveti papež Janez Pavel II., ko je leta 1978
nastopil službo prvega pastirja in učitelja Cerkve. Ta klic pomeni: Odprite se
sočloveku! Odprite se Božji modrosti! Ljudje se preradi zapiramo v ozke kroge
svojih družin, sorodnikov, prijateljev, enako mislečih, tistih, ki so nam enaki na
družbeni lestvici.
Apostol Jakob nas v berilu opozarja na nevarnosti takšnega zapiranja, ki je
zastrupljalo celo prvo krščansko skupnost. Apostolska dela poročajo, da so bili
njeni člani enega duha in srca in da med njimi ni bilo reveža. Pa vendar ni bilo
vse tako lepo in tudi ni v nobenem današnjem občestvu.
»Odpri svoje srce!« nas vabi Bog vsako jutro, ko odpremo oči. Bog se nam prvi
odpira in želi, da bi se tudi mi ljubeče odprli drug drugemu. Treba je znati
pozorno prisluhniti ljudem, ki z njimi živimo ali se z njimi srečujemo, potem pa
izreči pravo besedo.
Po: S. Čuk, Misli srca

Tedaj je poklical k sebi
množico skupaj z učenci
in jim rekel: »Če hoče kdo
hoditi za menoj,
naj se odpove sebi
in vzame svoj križ
ter hodi za menoj.
Kdor namreč hoče rešiti
svoje življenje,
ga bo izgúbil;
kdor pa izgubi svoje življenje
zaradi mene
in zaradi evangelija,
ga bo rešil.«
(Mr 8,34–35)

In vprašal jih je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter mu je odgovóril in rekel: »Ti si
Kristus.« Strogo jim je prepovedal, da bi to komu povedali. In začel jih je učiti, da bo Sin
človekov moral veliko pretrpeti, da ga bodo starešine, véliki duhovniki in pismouki zavrgli in
umorili in da bo po treh dneh vstal. O teh stvareh jim je odkrito govóril. In Peter ga je
potegnil k sebi in mu začel braniti.
(Mr 8,29–32)
V življenju slehernega človeka je mnogo stvari, ki jih le s težavo dojema razum. Duhovni
svet je še posebno trd oreh za marsikaterega sodobnika, enako svet Jezusa Kristusa in
skrivnost odrešenja.
Marsikdo ne more sprejeti Boga, ki bi bil tako drugačen od njegovega pojmovanja. Oddalji
se, ker hoče ohraniti »zdravo človeško logiko«.
Prvo znamenje jasnosti je opazno v Petrovi izpovedi vere, da je Jezus Kristus Maziljenec in
Božji poslanec. Toda to je le kakor sončni žarek, ki se je za trenutek prikazal skozi gozd, za
trenutek širok, toda kmalu skoraj ponovno izgubljen med drevesi. Resnica, da mora Jezus
trpeti in umreti, je za njegovo razumevanje pretežka. Tudi za marsikoga izmed nas.
Vsakdo izmed nas je povabljen, da razmisli o jasnosti in slepoti v lastni veri …, o tem, kako
dojemam Kristusa … In nenazadnje: ali sem pripravljen sprejeti evangelij, Kristusa z vsemi
dejstvi, ali le to, kar je mi pri njem ugaja?
Po: Bogoslužno leto B

NAPOVEDNI KOLEDAR
- V ponedeljek, 6. septembra, začnemo z veroukom po urniku.
- Vpis v 1. razred bo v torek, 7. septembra ob 17h. Starši naj s seboj prinesejo
družinsko knjižico, če je ni, pa otrokov krstni list, če ni bil krščen v naši župniji.
- Prispevki za stroške verouka so za prvega otroka 30 €, za drugega pa 20 €.
- 8. septembra je praznik Marijinega rojstva – mali šmaren. Ob 20h bo seja
Župnijskega pastoralnega sveta (ŽPS), na kateri se bomo pogovorili
kako izvesti izbiro za novo članstvo ŽPS.
- V soboto, 11. septembra, bo na Brezjah molitveni dan za duhovne poklice.
Sveta maša bo ob 10h.
- V nedeljo, 12. septembra, je žegnanjska nedelja za Drulovko in nedelja
mladih, s katero se začne Teden mladih. Ta se bo zaključil s srečanjem
mladih v Stični, 18. septembra. Sveta maša bo v Stični ob 11h, program pa se
bo končal ob 21:30. Več o Stični na naši spletni strani: https://zupnijadrulovkabreg.si/aktualni-dogodki/sticna-2021/ ali https://sticna.net/ Prijave za
Stično sprejemamo v župnišču do vključno torka, 14. septembra. Prispevek za
Stično je 10 eur, prevoz z avtobusom pa 8 eur. Priprava za mlade na Stično
2021 bo v petek, 17. seprembra, v župniji Kranj-Šmartin ob 19h.
- Priprava na krst za starše in botre bo v sredo, 15. septembra, ob 20h na Bregu,
krščevanje pa bo v nedeljo, 19. septembra na Bregu.

Svete maše župnije KRANJ – DRULOVKA/BREG
23. NEDELJA MED
05. september LETOM – angelska
2021
nedelja

Breg
Drulovka
Drulovka

7:30 - Miha Porenta
9:00 - za župnijo
10:30 - Tone Drakslar, obl.

06. september
2021

PONEDELJEK
Zaharija, prerok

Breg

19:00 - Anton Stojko

07. september
2021

TOREK
Marko Križevčan, mučenec

SREDA
08. september
Marijino rojstvo – mali
2021
šmaren
09. september ČETRTEK
2021
Peter Klaver, jezuit
10. september PETEK
Nikolaj Tolentinski,spokornik
2021
11. september SOBOTA
2021
Prot in Hijacint, mučenca
24. NEDELJA MED
12. september LETOM
2021
Tacijan, mučenec
13. september PONEDELJEK
2021
Janez Zlatousti, škof
14. september TOREK
2021
Papas, mučenec
15. september SREDA
2021
Žalostna Mati Božja
16. september ČETRTEK
2021
Kornelij, škof
17. september PETEK
2021
Robert Bellarmino, škof
18. september SOBOTA
2021
Jožef Kupertinski, duhovnik
25. NEDELJA MED

19. september LETOM – ned. svetniških
2021
kandidatov Januarij, škof

Breg
Breg

7:30 - po namenu (S.)
7:30 - Alojzij Plešec, r.d.

Drulovka

19:00 - Kristina Jurica, 30.dan

Breg

19:00 - Janez Porenta, 30. dan

Drulovka

19:00 - Vinko Tršan

Drulovka
Breg
Drulovka
Drulovka

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

Breg

19:00 - Niko Kalan

Breg
Drulovka

- Dušan in starši Tavčar, obl.
- Tanja Hvasti, obl.
- za župnijo
- Marija in Roko Ivančič

7:30 - po namenu (ž.)

Breg

19:00 - Tomo Bizjan st., obl.
- Materi Božji v zahvalo in
19:00 priprošnjo

Drulovka

19:00 - Jože Kumer

Drulovka
Breg
Drulovka
Breg

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

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

- Silvo Jerala, obl.
- Marija Kalan, obl. (B19)
- Ivanka in Franc Drakslar, obl.

- starši in Polde Suhadolnik

Odgovarja: Ciril Plešec, žpk. 17/2021
Uredili: Leja in Nuša Šimnovec
E-mail: ciril.plesec@siol.net
https://zupnija-drulovkabreg.si/

