
                                    

 

 

 

 

Leto: XXXIX   26. februar 2023   Številka: 5 

 

1. postna nedelja 
 

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 4,8–11) 

 

NE SAMO OD KRUHA 
 

Nekateri bi nas radi prepričali, da človek živi 

samo od kruha in samo za kruh; samo od telesa 

in samo za telo. Tovarne hrane in pijač 

tekmujejo, kateri njihovi izdelki bodo okusnejši. 

Pohištvena industrija ponuja opremo, v kateri se 

bomo počutili najudobneje. Avtomobilska 

industrija ustvarja avtomobile, v kateri bomo 

izgledali prestižno. Modne trgovine se hvalijo, 

da bo v njihovih oblekah naša postava najprikupnejša. Potovalne agencije nas 

prepričujejo, da bomo na najlepših destinacijah sveta, najpomembnejši in nas 

bodo razvajali kot bogove. Da ne omenimo, koliko denarja gre za lepotičenje, da 

bi naše telo izgledalo najlepše in najprivlačnejše. Spletne strani in televizijski 

programi, ki razkazujejo in poudarjajo telesnost, praktično vsakodnevno vstopajo 

v naša stanovanja. Razni svetovalci in svetovalke učijo, da sta denar in telesni 

užitek človekova vrhovna vrednota. Športna igrišča postajajo vse bolj 

prerivališča. Geslo: »zdrav duh v zdravem telesu« se mora umikati drugemu 

geslu: »ko gre za zmago, ne izbiramo sredstev«. V takem ozračju je postni čas, ki 



 

ga začenjamo, nesodoben. Besede o postu in pokori, ki postavljajo meje telesnim 

užitkom, zvenijo tuje. Jezusov klic iz puščave, naj ne živimo samo od kruha, nam 

neprijetno bije na naša ušesa. Človeško telo je nekaj velikega. Tako tesno smo z 

njim povezani, da smemo reči: moje telo sem jaz. Toda jaz nisem samo telo, tudi 

duh sem. Bila so stoletja, ko so ljudje tako negovali duha, da so na telo 

pozabljali. Tega pretiravanja ne moremo hvaliti. Danes tako negujemo telo, da 

zanemarjamo duha. V občudovanju telesne lepote in njegove moči gremo 

predaleč, ugašamo duha, zapostavljamo omiko in krnimo skladnost človeške 

osebnosti. Tudi te skrajnosti ne moremo hvaliti. Jezusov klic v današnjem 

evangeliju, naj ne živimo samo od kruha, je toliko bolj sodoben, kolikor manj 

sodobno zveni. A na njem sloni naša vera!  

Po: F. Cerar 

 

Hudi duh je v puščavi kmalu po krstu Jezusa skušal. Jezus naj bi spremenil 

kamne v kruh in si postregel; s skokom z vrha templja naj bi si pridobil moč in 

ugled; za ceno poklona hudiču naj bi za vedno zavladal svetu. To so bile vabljive 

in privlačne obljube. Toda Jezus jih je zavrnil, ne s pomočjo kakšnega posebnega 

znamenja, ampak s sklicevanjem na Sveto pismo – na smernice, ki so bile na 

voljo vsem odraslim Judom. Skušnjave so na videz obetale lepe stvari, toda Bogu 

to ni bilo najbolj všeč. Jezus je Božji Sin, Božje sinovstvo pa popolnoma 

nasprotuje zagledanosti vase. Za vse nas je skušnjava življenjsko dejstvo. Hudič 

je odločen sovražnik, ki nas skuša stalno spraviti nazaj pod svoj vpliv. Če nas 

more le malo odvrniti od pokorščine Bogu, je že srečen. Ko to doseže v nas 

zaživi naša stara narava in ta stori preostalo. Vendar ni nujno, da skušnjava vodi 

v poraz. Lahko je tudi sredstvo, da dosežemo duhovno zdravje. Res je, da smo 

kot kristjani pod duhovno zaščito. Bog nikoli ne dopusti, da bi bili skušani preko 

svojih moči. Izhod je mogoč iz vsakega položaja. Vsaka skušnjava je dokaz, da 

nam je Bog dal svobodno voljo.  
Po: A. Knowles, Življenjsko krščanstvo 

 

2. postna nedelja 
 

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. In 

Jezus je pristopil, se jih dotaknil 

in rekel: »Vstanite in ne bojte 

se!« Ko pa so povzdignili oči, 

niso videli nikogar razen Jezusa 

samega. (Mt 17,5–8) 



 

 
»Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!« 

Evangelij o Gospodovem spremenjenju na gori nam pred oči postavi Kristusovo 

slavo, ki napoveduje vstajenje in človekovo pobožanstvenje. Krščanska skupnost 

se začenja zavedati, da jo Jezus vodi kot apostole Petra, Jakoba in Janeza »na 

visoko goro, na samo« (Mt 17,1), da bi v Kristusu, kot otroci v Sinu, znova 

prejeli dar Božje milosti: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; 

njega poslušajte!« (Mt 17,5). To je povabilo, da bi se oddaljili od hrupa 

vsakodnevnega življenja in se potopili v Božjo navzočnost. On nam želi vsak dan 

posredovati Besedo, ki prodira v globino našega duha, kjer razlikuje dobro od zla 

(prim. Heb 4,12) in krepi voljo do hoje za Gospodom.  
Benedikt XVI 
   

NAPOVEDNI KOLEDAR 
26. februar: prva postna nedelja; vabljeni k molitvi Križevega pota ob 15.00 

1. marec: seja ŽPS ob 19.00 na Bregu 

2. marec: svetopisemski večer po sveti maši oziroma ob 18.30 

3. marec: prvi petek v mesecu; obisk bolnikov za prejem zakramentov; molitev  

Križevega pota v Drulovki ob 18.00; seja Gospodarskega sveta ob 

20.00 na Bregu 

6. marec: srečanje za starše veroukarjev 4., 5. in 6. razreda po sveti maši (ob  

 18.30) na Bregu 

16. marec: po sveti maši (ob 18.30) srečanje za starše veroukarjev 7., 8. in 9.  

 razreda na Bregu 

18. marec: praznik sv. Jožefa; sveta maša ob 7.30 na Bregu in ob 18.00 v  

 Drulovki; od 10.00 do 13.00 srečanje članov Schönstattske molitvene    

 skupine na Starem trgu pri Ložu 

 

KRIŽEV POT 

V postnem času bomo v cerkvah na Bregu in v Drulovki molili Križev pot, in 

sicer v Drulovki ob petkih ob 18.00, na Bregu pa vsako postno nedeljo ob 

15.00, kjer bo po molitvi blagoslov z Najsvetejšim. 

 

SVETOPISEMSKI VEČERI 

Vsak prvi četrtek v mesecu bomo imeli v župniji po maši svetopisemski 

večer, pri katerem bomo brali, razmišljali in se pogovarjali o Božji besedi. 

Slovenska karitas zbira sredstva za pomoč ob potresu v Turčiji in Siriji. 
Svoj dar lahko posredujete s SMS sporočilom KARITAS5 ali KARITAS10 na 1919 in 

darovali boste 5 oziroma 10 EUR ali z nakazilom na TRR Slovenske karitas. 

 



 

Svete maše župnije KRANJ – DRULOVKA/BREG 

26. februar 

2023 
1. POSTNA NEDELJA  

Breg 

Drulovka 

Breg 

7:30 

9:00 

10:30 

- za župnijo  

- Franc Plešec in sorodniki  

- Viktor Hudeček 

27. februar 

2023 

PONEDELJEK 

Gabrijel ŽMB, redovnik 
 

Breg 

 

18:00 - Rozalija Jereb (F. A.) 

28. februar 

2023 

TOREK  

Roman, opat 

Breg 7:30 - Janko Pirc st., obl. 

1. marec 2023 
SREDA 

Albin (Zorko), škof Drulovka 18:00 - Ema Polajnar 

2. marec 2023 

ČETRTEK 

Neža (Agnes) Praška, klarisa, 

opatinja Breg 18:00 - po namenu (L. S.) 

3. marec 2023 
PETEK 

+ Kunigunda, kraljica 

Breg 

 

Drulovka 

7:30 

 

18:00 

- za duhovne poklice 

 

- po namenu (L. B.) 

4. marec 2023 
SOBOTA 

Kazimir, poljski kraljevič Drulovka 18:00 - po namenu (C. B.)  

5. marec 2023 2. POSTNA NEDELJA  

Breg 

Drulovka 

Breg 

7:30 

9:00 

10:30 

- Ivan Fajfar, obl.  

- za župnijo 

- po namenu (M. P.) 

6. marec 2023 
PONEDELJEK 

Fridolin, opat 
 

Breg 18:00 - Rozalija Jereb, 30. dan 

7. marec 2023 
TOREK  

Perpetua in Felicita, mučenki 

Breg 7:30 - Klemen Eržen 

8. marec 2023 

SREDA 

Janez od Boga, redovni 

ustanovitelj 

 

 

Drulovka 

 

 

18:00 

 

 

- Tilen Bitenc 

9. marec 2023 
ČETRTEK 

Frančiška Rimska, redovnica 
 

Breg 

 

18:00 

 

- Pavla, obl., in Jože Tavčar 

10. marec 

2023 

PETEK 

+ 40 mučencev iz Armenije  Drulovka 18:00 - Lovro Humer, obl. 

11. marec 

2023 

SOBOTA 

Benedikt, škof Drulovka 18:00 - Ivan in pok. Kregar 

12. marec 

2023 

3. POSTNA NEDELJA – 

PAPEŠKA NEDELJA 

Breg 

Drulovka 

Breg 

7:30 

9:00 

10:30 

- za župnijo  

- Tinka Drakslar  

- Pavla in Stanislav Škof 
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