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JEZUS KLIČE TUDI DANES
Pustiti vse, kar imaš, in slediti
Jezusu, njegovemu klicu $, pustiti
vse, prevzeti naloge, se odločiti za
pričevanje $, stopiti v žetev. To je
bila vedno avantura in vedno bo
nekaj, kar preseneti poklicane in tudi
druge ob njih. V to avanturo smo tako
ali drugače poklicani prav vsi, ki
želimo in hočemo biti kristjani:
Jezusovi učenci, prijatelji, bratje,
pričevalci današnjega časa.
Jezus pa ob tem vedno znova kliče
nekatere, da ne bi bili samo njegovi
prijatelji, Božji otroci, pristni kristjani,
temveč da bi bili na poseben način
njegovi tesni sodelavci. Kliče ljudi, po
katerih bi lahko na poseben način
nadaljeval svoje odrešenjsko poslanstvo
med nami. Zato nekatere kliče na
»svojo njivo« s posebno nalogo, da bi
postali redovniki, redovnice, misijonarji, misijonarke, duhovniki ali diakoni. Tako bi
njihovo življenje bilo kar najbolj podobno Jezusovemu. Postali bi dar za druge.
Morda pa tudi mene dobri Bog kliče, da bi po svojih močeh postal njegov še boljši
pričevalec, apostol v okolju, kjer živim. Pri trudu, da bi poglobili svoje pričevanje,
nas pogosto ovirajo naši »navidezni« strahovi. V tem pogledu moramo vedno
imeti pred očmi, da so tudi apostoli čutili podobne strahove (morda še hujše), pa
so vendar pogumno odgovorili in šli za Jezusom. Zaupali so njegovemu navdihu
in modrosti. Bolj kot sebi in lastnim načrtom so zaupali njemu, ki jih je v svoji
ljubezni ustvaril in poklical. Njemu, ki je zanje imel izdelan načrt, še preden so bili
poklicani v življenje.
Koliko pa mu jaz upam zaupati? Kaj bom storil, če se njegov ljubeči pogled ustavi
tudi na meni ter me povabi in pokliče na žetev? Kako bom reagiral-a, če morda
pokliče v duhovniško službo ali med misijonarje mojega prijatelja, sorodnika,
otroka oz. med redovnice mojo najboljšo prijateljico, sosedo, hčer ;
Po: I. Platovnjak, Gospod, ali kličeš tudi mene?

12. nedelja med letom, 25.06.2017
URA MINISTRIRA
PETJE VODI
07:00 Nejc Šmajs

BRALCI BB

Tina in
Katarina Brezovnik
Neža Šmajs
Anja Maček
Maja Pikl
Barbara Cigler, zakonci jubilanti
10:00 Julija Granda
Amadeja Marn
SOLO
Med tednom ministrirata Nejc in Neža Šmajs.
Cerkev v soboto čistijo in krasijo iz Jakov dola, Bistrice in Brc.
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 še do torka.
Pohitite s prijavami! Odhod avtobusa bo izpred avtobusne postaje
Vransko ob 7. uri zjutraj. Bodite točni! S seboj obvezno imejte
osebne dokumente (ker bo kosilo pozneje, si po možnosti poskrbite
za malico, da kdo ne omaga...). Za pijačo bomo poskrbeli.
OTROCI so sedaj, ko ni verouka, skupaj z svojimi starši povabljeni
k nedeljski sv. maši. Ubodimo korenine naše vernosti.

ZAKONCI JUBILANTI – so to 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.
Obhajane praznika Sv. Rešnjega telesa in Sv. Rešnje krvi in
celjska telovska procesija, 18. 6. 2017 ob 19.00 Župnija: Celje sv. Danijel
Pri nas in po katoliškem svetu na
novo odkrivamo skrivnost in
pomen obhajanja presvete
evharistične skrivnosti, ki dosega
svoj vrhunec pri obhajanju daritve
sv. maše, pa tudi pri drugih
pobožnostih in različnih oblikah
češčenja presvete evharistije.
V škofijskem mestu Celju se je poleg dosedanjih oblik češčenja Sv.
Rešnjega telesa na sam telovski praznik v zadnjih letih uveljavila
tudi tako imenovana »celjska telovska procesija«, ki jo obhajamo na
nedeljo po prazniku Sv. Rešnjega telesa in Sv. Rešnje krvi.
Tako bo tudi letos ta procesija v nedeljo, 18. junija, ko bo ob 19. uri
v stolnici slovesna maša, nato pa telovska procesija iz stolnice
do Marijine cerkve, kjer bo na trgu pred cerkvijo kratka evharistična
pobožnost in slovesni blagoslov.
Sodelujejo cerkveni pevski zbori celjskih župnij in še različne druge
skupine.
Pridite in poglejte (prim. Jn 4,29).
NAMENI APOSTOLATA MOLITVE V LETU 2017
JUNIJ: Da bi se državni voditelji odločno zavzemali za odpravo
trgovine z orožjem, ki terja toliko nedolžnih žrtev.

Bog šepeta v našem veselju, govori v naši vesti. V naših bolečinah pa
glasno kliče. Vse to je njegov megafon, da bi prebudil gluhi svet.
(Clive Staples Lewis)
+++

Kjer je ljubezen, tam je trojica: ljubeči, ljubljeni in vir ljubezni. (sv. Avguštin)
+++ +++

Verovati v Boga pomeni videti, da dejstva sveta še niso vse.
Verovati v Boga pomeni videti, da ima življenje smisel.
(Ludwig Wittegenstein)

DAN GODUJE MAŠA ZA
PON Nazarij,

07:00 + v čast Mariji Pomočnici, Materi Dobrega
Sveta za razsvetljenje (K.)
19.06. prvi koprski
*
17:00 + moža in oč. Danija Granda, obl.
2017 škof
07:00 + Vido Kristovič
TOR Adalbert,
17:00* + mamo Marico Brdnik, 1. obl., sp. oč.
20.06. škof
Ignaca
2017
07:00 + moža in očeta Alojza Pikla ob g., sp. vseh
SRE Alojzij
Blažičkovih
21.06. Gonzaga,
*
17:00 + mamo Alojzijo Dolinšek in br. Alojza ob g.
2017 redovnik
in rd.
07:00 + starše Ivanko in Vladimirja Krušič ter vse
ČET Janez
Krušičeve
22.06. Fisher, šk.,
*
Tomaž
17:00 + po namenu (Rutar)
More, muč.
07:00 + oč. Anton Krivca, obl., sp. sestre Branke in
PET Srce
Zvoneta
23.06. Jezusovo
*
17:00 + po namenu (Rutar)
2017
SOB Rojstvo
07:00 + starše Avgusta in Lucijo Novak, obl.
24.06. Janeza
*
2017 Krstnika - 17:00 + oč. Stankota Karo in mamo Ivanko
kres
07:00 + žive in rajne župljane
NED
12.
25.06. nedelja 10:00 + moža in oč. Franca Učakarja, 20. obl. in
vseh Učakarjevih iz Gorice
2017
med
*
17:00 + po namenu (Rutar)
letom
*maše označene z zvezdico potekajo v kapeli »Našega doma«

Kdor je dobrega srca, je vedno močan; trpi, vendar skriva svoje solze. Tolažbo najde v
tem, da se iz ljubezni do Boga daruje za svojega bližnjega. (sv. Pij iz Pietrelcine)
+++

+++

+++

Bog potrpežljivo čaka. Čaka, da se mu odpremo vsaj za špranjico, skozi katero
bi lahko deloval v nas s svojim odpuščanjem, s svojo milostjo. (papež Frančišek)
»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 JOŽE:
031/387-001, zupnijavransko@gmail.com NAŠ DOM: 03/703-42-20,
040/451-733, ŽUPNIJSKA KARITAS: 051/451-757, KATJA PEČOVNIK
HADŽIČ: 031/227-694, KRISTINA BOGATAJ: 031/336-950, URADNE
URE ŽUPNIJSKEGA URADA: dnevno, razen srede in nedelje, od 9. do
10. ure.

