
                                    

 
 

 

 

 
 

19. 09. 2021 

Mr 9,30–37 
 
 
 

  PRI BOGU SMO VSI NA PRVEM MESTU 

 
 

 
Če bi vprašali kakšno mater, ki ima več otrok, kateri od njih ima v njenem srcu 
prvo mesto, bi odgovorila, da ima vse enako rada. Prav to pa še v večji meri velja 
za Boga: v njegovem očetovskem srcu je vsakdo od nas na prvem mestu. Kakor 
pri Bogu ni ne včeraj ne jutri, ampak samo večni danes, tako pri njem tudi ni ne 
prvih ne zadnjih mest, kakor si jih predstavljamo mi. 
Ljudje se za prva mesta borimo z drugimi in se pri 
tem pogosto ljubosumno sovražimo. Že med 
Jezusovimi učenci so bili prepiri o tem, kdo je 
največji. Slišali smo, kako jih je Jezus poučil: »Če 
hoče kdo biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem 
služabnik.« Božji Učitelj je vedel, da bodo njegove 
besede bolj razumljive, če jih ponazori s primero, 



zato je vzel otroka, ga prisrčno objel in dejal, da je v njegovem kraljestvu 
prostora le za tiste, ki imajo otroško srce. Tudi med otroki so prepiri, kdo bo prvi, 
vendar njihova srca še niso tako zastrupljena, kot so naša. Ko se med seboj 
igrajo, se pokažejo njihovi značaji: eni hočejo biti vodilni, drugi pa jim raje 
sledijo. Vsakdo od nas je izšel iz Božje stvariteljske roke enkraten in 
neponovljiv. Pri tem je Stvarnik za svoje sodelavce pritegnil naše starše. Od njih 
smo prejeli nekaj lastnosti, ki nas ločjo od drugih: telesne poteze, način 
govorjenja, hoje, po vzgoji še marsikaj drugega. Vsakdo pa je svobodna 
osebnost: dar svobode nam je Bog podelil z namenom, da se osebno razvijamo in 
rastemo. Pri tej rasti naj bi čim zvesteje upoštevali načrt, ki ga je za slehernega 
od nas zarisal Bog. Bolj ko smo mu zvesti, bogatejša bo naša osebnost. Največje 
bogastvo človeka je, da svojega Stvarnika posnema v sposobnosti ljubezni. 
Njemu samemu ljubezen vračamo s tem, da ga spoznavamo in ljubimo v ljudeh, 
ki živijo okoli nas. Človek, ki resnično ljubi, ne bo nikoli zahteval, da pride na 
prvo mesto, kakor ga pojmujemo ljudje.  

Po: S. Čuk, Misli srca 
 

 

 
Kdor pohujša enega  

od teh malih,  
ki verujejo vame,  
bi bilo bolje zanj,  
da bi mu obesili  

mlinski kamen na vrat  
in ga vrgli v morje. 

Če te tvoja roka pohujšuje,  
jo odsekaj! Bolje je zate,  

da prideš pohabljen  
v življenje, kakor da bi  

imel obe roki,  
pa bi prišel  

v peklensko dolino,  
v neugasljivi ogenj.  

 
(Mr 9,42–43) 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
Nedelja svetniških kandidatov nas še posebej vabi k molitvi zanje, ob tem pa se 

nam postavlja vprašanje, kako sploh nekdo postane svetnik ali blaženi. 
 

Postopek razglasitve kandidata za blaženega se začne, če med verniki obstaja zavest o 
posameznikovih izrednih krepostih in se na svojo pobudo obračajo nanj za priprošnjo v 
različnih duhovnih in telesnih potrebah. Ko krajevni škof ugotovi, da je predpostavka o 
kandidatovem izrednem življenjskem pričevanju vere utemeljena, prosi Kongregacijo za 
zadeve svetnikov za dovoljenje za začetek postopka zbiranja gradiva na škofijski ravni. 
Zbiranje gradiva je namenjeno dokazovanju in utemeljevanju svetosti v času kandidatovega 
življenja. Škof imenuje tudi postulatorja, ki v njegovem imenu vodi postopek, ki lahko traja 
tudi več desetletij. Ko se postopek zbiranja dokaznega gradiva na škofijski ravni konča, 
gradivo pošljejo na Kongregacijo za zadeve svetnikov, ki ga znova preuči. 
Kandidat oziroma Božji služabnik, pri katerem se ugotovi nadpovprečna stopnja kreposti, je 
razglašen za blaženega, če se na njegovo priprošnjo zgodi dokazljiv čudež. Navadno je to 
čudežno ozdravljenje kakšne neozdravljive bolezni. Primer mora preučiti neodvisna komisija 
zdravnikov, ki poda strokovno mnenje, katerega sklep mora biti, da z vidika stroke razplet 
bolezni ni razložljiv. Mnenje preveri tudi pristojna Kongregacija. Če ugotovi, da je šlo za 
nadnaraven poseg, je s tem izpolnjen pogoj za razglasitev Božjega služabnika za blaženega. 
Za razglasitev za svetnika pa je po razglasitvi za blaženega potreben še dodaten čudež. 
 

Po: radio.ognjisce.si (2011) 
 
 

NAPOVEDNI KOLEDAR 
 

 
29.09.: Dan celodnevnega čaščenja v Drulovki. Sveta maša bo zjutraj ob 9.00  
            in zvečer ob 19.00. 
01.10.: Prvi petek in začetek Marijinega meseca oktobra ter molitve Rožnega  
            venca. 
02.10.: Zlata poroka ob 15.00 – Stane in Milena Burjek. 
03.10.: Rožnovenska nedelja in žegnjanska nedelja za sosesko Breg. 
05.10.: Ob 19.30 bo v Kranju srečanje za katehumene – odrasle, ki se želijo  
            pripraviti na prejem zakramentov. 
06.10.: Ob 19.00 bo srečanje Odbora za izbiro novih članov ŽPS. 
09.10.: Srečanje letošnjih zakonskih jubilantov ob 15.00. 
 
 

Z mesecem oktobrom bo sveta maša v nedeljo ob 10:30 na Bregu 
zaradi napovedi poslabšanja epidemiološke slike. 

 
 

Od 4. oktobra naprej bo večerna sveta maša ob 18. uri. 
 



 
Svete maše župnije KRANJ – DRULOVKA/BREG 

19. september 
2021 

25. NEDELJA MED 
LETOM – nedelja 
svetniških kandidatov 

Breg 
Drulovka 
BREG 

7:30 
9:00    

10:30  

- Marija Kalan, obl. (B 19) 
- Ivanka in Franc Drakslar, obl. 
- starši in Polde Suhadolnik 

20. september 
2021 

PONEDELJEK 
Evstahij, škof 

 
Breg 19:00 

 
- za duše v vicah (I. P.) 

21. september 
2021 

TOREK 
Matej, evangelist Breg 7:30 - po namenu (K.) 

22. september 
2021 

SREDA 
Mavricij, mučenec Drulovka 

 
19:00 

 
- Vinko Šubic 

23. september 
2021 

ČETRTEK 
Pij iz Pietrelcine Breg 

  
19:00 

 
- pok. Jurčkovi 

24. september 
2021 

 PETEK 
Anton Martin Slomšek Drulovka 

   
19:00 

 
- po namenu (M. N.) 

25. september 
   2021 

SOBOTA 
Sergij Radoneški, menih 

 
Drulovka 19:00 - Stanislav Urankar, obl.  

26. september 
2021 

26. NEDELJA MED 
LETOM – Slomškova 
nedelja 

Breg 
Drulovka 
Drulovka 

7:30    
9:00  

10:30 

- Pavla in Jože Tavčar 
- po namenu (N. M.) 
- za župnijo 

27. september 
2021 

PONEDELJEK 
Vincencij Pavelski, duhovnik Breg 19:00 - v zahvalo in priprošnjo 

28. september 
2021 

TOREK  
Venčeslav, mučenec Breg 

    
7:30 - Frančiška Kumer 

29. september 
2021 

SREDA 
Mihael, Gabrijel, Rafael; 
nadangeli 

Drulovka 
 
Drulovka 

9:00 
 

19:00 

- Mihaela Hudobivnik 
 
- v zahvalo (I. D.) 

30. september 
2021 

ČETRTEK 
Hieronim, duhovnik Breg 

 
19:00 

 
- Karmen Zupan 

01. oktober 
2021 

 PETEK  
Terezija Deteta Jezusa, 
devica 

Breg  
 
Drulovka  

7:30 
 

19:00 

- za duhovne poklice 
 
- Alojz Grčar 

02. oktober 
2021 

 SOBOTA 
Angeli Varuhi 

Breg  
Drulovka 

15:00 
19:00   

- v zahvalo (B.) 
- Justina in Alojzij Rajgelj, obl. 

03. oktober 
2021 

27. NEDELJA MED 
LETOM – Rožnovenska 
nedelja 

Breg 
Drulovka 
BREG 

7:30    
9:00  

10:30 

- Lojze Slak, obl. 
- v zahvalo (C.) 
- za župnijo 

Izdaja župnija Kranj-Drulovka;                                                               Odgovarja: Ciril Plešec, žpk. 18/2021 
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 


