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ŠUM OCEANA
Naše življenje je polno
skrivnosti. Skrivnostna je
mrtva narava, skrivnostna
živa,
skrivnostno
je
vesolje, skrivnostna sta
prostor in čas, največja
skrivnost pa smo ljudje.
Kdor dopušča skrivnost,
dopušča obstoj nečesa,
kar ga presega. Zato se nekaterim upira, da bi skrivnosti priznali.
Bojijo se, da bi ob njih postali majhni.
Priznati skrivnosti pa lahko pomeni možnost, da ob nečem, kar je veliko, tudi
sam postajaš velik. Tako je z našim krščanskim priznavanjem skrivnosti Boga
Očeta, Sina in Svetega Duha. Nikoli ne bomo mogli pretočiti tega
neskončnega oceana v našo plitvo peščeno jamico. Tistih nekaj kanglic, ki jih
pa le moremo zajeti, nam daje slutiti, kaj šumi v njegovih globinah.
Šumi moč, ki ustvarja, šumi modrost, ki ureja, šumi lepota, ki razporeja. Če se
nam kdaj zdi, da je ta moč neukročena, ta modrost nedorečena in ta lepota
neurejena, je najbrž zato, ker nam manjkajo ustrezan merila.
Naslednji šum, ki ga zaznamo, je šum življenja. Naš Troedini Bog je živi Bog
in Bog živih. Vse, kar na zemlji raste, je presajeno k nam iz njegove
drevesnice. On domerja let pticam, stopinje zverem in pota ribam. On vdihuje
nam ljudem oživljajočega duha, po katerem postanemo njegova podoba.
Že nas preseneča nov šum, šum ljubezni. Oče, Sin in Sveti Duh so eno samo
osrečujoče pretakanje ljubezni; so večna ljubezenska izmenjava vsega, kar so
in kar imajo. Tako se dajejo drug drugemu in tako drug drugega sprejemajo,
da je njihovo ime En sam Bog!
Najlepše pa je, da je ta Troedini nas ljudi privzel v svoj ljubezenski
krog. Bog Sin je postal naš Brat. V njegovih žilah šumi naša kri in v
naših njegova. Po njem smo člani Božje družine, sprejeti v krog večne
Božje ljubezni.
Skrivnost, ob kateri človeška majhnost postaja božansko velika.
Po: F. Cerar, Evangelij na prepihu

SV. REŠNJE TELO IN KRI, 15.06.2017
URA MINISTRIRA
PETJE VODI BRALCI BB
07:00 Tjaša Marko
Nives Podbregar
10:00 Andrej Kapus

19:00
David Brezovnik
Matevž Košica

Frančka L. Čvan, Vikica Ropas
ljudsko petje
župnik,
Andrej Kapus
ljudsko petje
Julija Granda
Kristina Bogataj Maja Filač
Katja Hadžič

11. nedelja med letom, 18.06.2017
07:00 Tjaša Marko

Polona M.
Žebovec
Kristina Bogataj

Peter Felicijan
Nataša Juhart
Zala Križnik
Matej Dolar

Nives Podbregar
09:00 Aljaž Orehovec
Anže Reberšek
10:30 Blaž Pečovnik
Franc Lesjak,
Luka
Pikl
Mojca Remic
Čreta
zbor sv. Mihaela
Lucija Dolar
Med tednom ministrira Tjaša Marko in Nives Podbregar.
Cerkev v soboto čistijo in krasijo iz Merince.
PRI OBNOVI ŽUPNIJSKE CERKVE, ker so stroški veliki (cena
celotne investicije znaša cca. 320.000.00€), vabimo tudi tokrat,
kakor pri obnovi zvonika, botre, ki bi bili pripravljeni posebej
darovati večji prispevek v obliki zlatega (5000€), srebrnega (3000€)
in bronastega (1000€) botrstva. Vse botre bomo na marmornati
plošči skupaj z botri pri obnovi zvonika posebej imenovali. Plošča
bo postavljena pri glavnem vhodu v župnijsko cerkev. Vsoto lahko
nakažete na Deželno banko Slovenije TRR: SI56 1964 0501 2661
606. Za vašo dobroto naj vam Bog povrne!
ključarji farne cerkve
ORATORIJ! ORATORIJ! Otroci tudi letos pripravljamo poletni
oratorij z naslovom "DOTIK NEBES". Oratroij bo potekal od 24.
julija do 30. julija 2017 v prostorih OŠ Vransko. Vzemite si čas v
dolgih počitniških dnevih in se nam pridružite. Z veseljem vas
pričakujemo! Vaši animatorji :). Prijavnice bodo na razpolago od 12.
junija na župnijski spletni strani, v cerkvi na mizici pri zakristiji.
Prijavnice oddate gospodu župniku po vsaki sveti maši ali v
župnišču.Se vidimo kmalu:)

ROMANJE k zamejskim slovencem na Primorsko bo 24. junija.
Obiskali bomo znamenito Marijino svetišče na Vejini in starodavno
svetišče sv. Janeza Krstnika ter muzej ribištva. Cena romanja
znaša s kosilom 30€. Prijave sprejema Jožica Štefančič v
župnijskem uradu vsak dan dopoldne do 10. ure. Pohitite s
prijavami!
PRVOOBHAJANCI in NJIHOVI STARŠI so v četrtek, 15.6. ob 19.
uri povabljeni k praznični sv. maši. Prav je, da potrdimo ljubezen in
zvestobo Jezusu v svetem obhajilu in ga z ljubeznijo prejemamo.
OTROCI so sedaj, ko ni verouka, skupaj z svojimi starši povabljeni
k nedeljski sv. maši. Ubodimo korenine naše vernosti.
ZAKONCI JUBILANTI – so v nedeljo, 25. junija ob 10. uri, srčno
povabljeni k praznovanju obletnice, ko so si izrekli ljubezen in
zvestobo do groba. Bogoslužje bo vodil domači župnik Jožef
Turinek.
MLADINA – še je prostora na avtobusu za obisk zabaviščnega
parka Gardalanda. Prijavite se lahko do srede, 14.6. Prijave
sprejema Julija Granda na tel.: 051/209-502.
ZAKRAMENT SV. ZAKONA ŽELITA PREJETI
ŽENIN Erik MAJHENIČ, rkv., samski, rojen 14.05.1992 v Celju, sin
očeta Albina in matere Dragice roj. Denžič, bivajoč Vransko 9
NEVESTA Rebeka Krebs, rkv., samska, rojena 02.06.1992 v Celju,
hči očeta + Marjana in matere Milene roj. Stradovnik, bivajoča Otok
38, Celje

SVETNIK TEDNA: 13. junij - ANTON
PADOVANSKI
Rodil se je leta 1195 v Lizboni na Portugalskem. Pri
krstu je dobil ime Fernando. Obiskoval je stolniško šolo,
potem pa vstopil v samostan redovnikov avguštincev,
kjer je ostal dve leti. Ko je bil star 24 let, je bil posvečen
v duhovnika. Dve leti po posvečenju je srečal redovnike
sv. Frančiška Asiškega in zaprosil za sprejem v njihove
vrste. Kot frančiškan je prevzel ime Anton. Leta 1221 se
je srečal s Frančiškom Asiškim, ki ga je dve leti kasneje
imenoval za prvega profesorja teologije svojega
mladega reda v samostanu v Bologni. Kmalu je to delovno mesto zapustil
in šel v Južno Francijo, kjer je zaslovel kot od Boga navdihnjeni pridigar.

DAN GODUJE MAŠA ZA
PON Eskil,

07:00 + oč. Mihaela Učakarja obl. in vse Šimnove iz

12.06. mučenec
2017

17:00*

TOR Anton

07:00 + mamo Marijo Ropas ob g. in rd., sp. vseh

13.06. Padovansk
*
2017 i, redovnik, 17:00
cerkv. uč.
07:00
SRE Valerij in
14.06. Rufin,
17:00*
2017 mučenca
07:00
ČET SV.
10:00
15.06. REŠNJE
TELO IN
KRI (zap.
17:00*
praznik)
19:00
07:00
PET Beno iz
17:00*
16.06. Meissna,
2017 škof

SOB Rajner,
17.06. samotar
2017

Špitaliča
+ po namenu (Rutar)

Lajnarjevih in Matkotovih

+ oč. Antona Pestotnika in sina Tonija ter
mamo Mihaelo
+ oč. Jožefa Kropivška, obl., sp. m. Ivanke in
Terezije
+ mamo in ženo Dragico Mošnik

+ žive in rajne župljane
+ mamo Frančiško Reberšek, 17. obl. in vse
rajne Boltetove
+ mamo Vido Resnik ob g., sp. oč. Cirila
+ oč. Stankota Kajbiča, obl.
+ Anico Jovan ob rd., sp. Jožeta
+ starše Alojza in Angelo, obl., g. in rd., sina
Bojana, teto Micko ter vse Podbregarjeve,
Grilove in Savrtnikove

07:00 + ženo Marijo Sodec ob rd., sp. oč. Antona
in Karoline
*
17:00 + mamo Ivanko Grabnar, obl., oč. Florjana in
sestre Cvetke ter vse Martinove iz Čepelj

07:00 + žive in rajne župljane
09:00 + oč. Avgusta Mussi ob 60. obl., mamo
18.06.
11.
Marijo in vse Mussijeve
2017
nedelja
10:30 pri MB na Čreti (lepa nedelja)
med
+ mamo Frančiško in Jožeta Pečovnik ter
letom
vse Jožove
*
17:00 + Alojza Pikla
*maše označene z zvezdico potekajo v kapeli »Našega doma«
Kjer je ljubezen, tam je trojica: ljubeči, ljubljeni in vir ljubezni. (sv. Avguštin)
»Izdaja Župnijski urad Sv. Mihaela Vransko. Odgovarja Jože Turinek –
župnik. Tedenska izdaja. Tehnična priprava: Niko Čvan, tel: 070/846-191
ali e-pošta: niko.cvan@gmail.com. Možnost tipkarskih napak. Naklada 365
izvodov. OZNANILO na internetu: http://www.vransko.net/ ŽUPNIK:
031/387-001, zupnijavransko@gmail.com NAŠ DOM: 03/703-42-20,
040/451-733, ŽUPNIJSKA KARITAS: 051/451-757, KATJA P. HADŽIČ:
031/227-694, KRISTINA BOGATAJ: 031/336-950, URADNE URE
ŽUPNIJSKEGA URADA: dnevno, razen srede in nedelje, od 9. do 10. ure.

NED

