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PRIBLIŽALO SE JE NEBEŠKO
KRALJESTVO
Matej v svojem Evangeliju poroča tudi
o čudežih, ki se godijo v povezavi z
Jezusom. Kjer je pojavi Jezus, se
pojavi tudi vera v to, da Bog lahko
vrača zdravje in ljudem, ki so
obsedeni, pomaga k zdravi pameti. Kot
kaže, Jezusova navzočnost lahko celo
pokaže premoč Boga nad smrtjo.
Jezus silno spominja na starodavnega
preroka, na primer na očaka prerokov
Elija, po katerem so se dogajali
podobni čudeži.
Kdor torej gleda Jezusa skozi oči Izraela, prepozna v njem polnost
modrostnega in preroškega daru.
O tem govori tudi današnji odlomek, ki prikazuje Jezusovo spremenitev na
gori. Pred očmi svojih najbližjih učencev se je Jezus preobrazil. Kot to
opiše Matej, je začel sijati. Od nekod se mu pridružita tudi Mojzes in Elija.
Iz oblaka se zasliši glas, ki ponovi to, kar je bilo slišati že ob Jezusovem
krstu: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje« in še doda
»njega poslušajte!«
V čem je pomen tega dogodka? Bog na ta način pred Jezusovimi učenci
razkrije izvir in globino njegovega poslanstva. Jezus izvira iz Boga in v
njem, po njegovem nauku in delu se je približalo nebeško kraljestvo.
Prerok Daniel govori o tem, da se modri svetijo kot zvezda na nebu za vse
večne čase (Dan 12, 3). Oči Jezusovih učencev torej vidijo Jezusa tako
kot nanj gleda Bog, ki ga ponovno potrdi za Sina.
Učenci se na to odzovejo, kakor najbolje vedo in znajo. Pred Jezusom
padejo na obraz in njemu in obiskovalcema želijo služiti. A Jezus se ob
tem ne ustavi, dotakne se svojih prestrašenih učencev, ki ponovno vidijo
samo njega, in sicer v običajni luči.
Po: http://radio.ognjisce.si/sl/116/utrip/3792/

19. nedelja med letom, 13.08.2017
URA
MINISTRIRA
POJE
07:00 Lea in

Amadeja Juhart

BERE

Primož Jerman st.
Mitja Musi
Doroteja Križnik
Frančka L. Čvan, Jernej Urankar
09:00 Špela Orehovec
Neža Semprimožnik zbor sv. Cecilije Erika Orehovec
Med tednom ministrira Lea in Mitja Musi.
Cerkev v soboto čistijo in krasijo iz Stopnika.
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
OTROCI so sedaj, ko ni verouka, skupaj z svojimi starši povabljeni
k nedeljski sv. maši. Ubudimo korenine naše vernosti.
NAMENI APOSTOLATA MOLITVE V LETU 2017
AVGUST: Da bi umetniki našega časa s svojo posebno
obdarjenostjo pomagali slehernemu človeku odkriti lepoto stvarstva.
BOLNIKI – »Kdo izmed vas je bolan, naj pokliče duhovnike cerkve
in naj ga v Gospodovem imenu mazilijo ter nad njim molijo in verna
molitev bo bolnika rešila in Gospod mu bo polajšal. Če je v grehih,
mu bo tudi odpuščeno.« (apostol Jakob)
Župnija Vransko se zahvaljuje vsem, ki so na kakršnikoli način
pomagali pri izvedbi Oratorija Vransko 2017 – Dotik nebes.
Iskrena hvala: Osnovni šoli Vransko, Našemu domu Vransko,
Župnijski Karitas Vransko, Pekarni Brglez, ZKŠT Vransko,
planinskemu vodniku Jožetu Semprimožniku, družini Remic in
Planinskemu domu na Čreti.
Hvala tudi vsem mladim animatorjem in animatorki Katji Pikl, ki je
letos prevzela večji del bremena pri vodenju oratorija, da so naši
otroci preživeli čudovit počitniški teden v božji navzočnosti.
Pomembno dejstvo, na katerega nas opozarja dogodek na gori, je,
da se je Jezus spremenil med molitvijo na samem!

Z izbranimi učenci se je ločil od drugih, ločil od ostalega sveta in
šel na goro. Cerkveni očetje pravijo, da Jezus pri spremenjenju na
gori ni spremenil oblike, saj potem ne bi bil več on. Ni se
spremenila oblika, ampak luč. Apostoli so ga videli v novi luči! Tako
tudi mi, kadar vstopimo v poglobljeno molitev, vidimo iste vsakdanje
resničnosti v novi luči! Začnemo jih gledati in presojati tako rekoč z
Božjimi očmi. Zato je tako pomembno, da se v molitev res poglobimo,
da molitev ni le neko naučeno drdranje določenih obrazcev, ampak da
je to pravi pogovor z Bogom. V taki molitvi smemo potem tudi mi
pričakovati to notranjo, »taborsko luč«, to je, razsvetljenje.
V molitvi se tudi mi na nek način ločimo od sveta, gremo na goro, da se
srečamo z Gospodom. To je zelo pomembno, kajti kdor se ne loči od
sveta, ta ne more videti Gospodove slave! Taka, poglobljena oblika
molitve, pa zahteva molk, v katerem moremo zaslišati Božji glas, sicer
»skrbi tega sveta« Božji glas v nas zadušijo. Molk nam pomaga, da svoj
pogled, svojo pozornost usmerimo na bistveno, na tisto stvarno, a hkrati
prikrito Božjo navzočnost v našem življenju. Sv. Janez Klimak pravi:
»Molk je mati molitve, je ognjišče, ki hrani ogenj Božje ljubezni!«
Molk pa je predvsem stvar srca in ne toliko ust. Molk ni v tem, da ne
govorimo, ampak v tem, da s srcem prisluhnemo Bogu. K takemu
molku nas vabijo tudi posebni dnevi zbranosti, kakor so duhovne vaje.
Vabijo nas, da ob Božji besedi umolknemo, se umaknemo na goro, na
samoten kraj, ter v tišini molitve prisluhnemo Bogu. In spoznali bomo,
kaj nam Bog želi povedati, kaj pričakuje od nas, kakšna je njegova volja
za naše življenje. Ta poletni čas je idealen čas za tovrsten umik.
Po: J. Kužniku, V Marijini šoli

SVETNIK TEDNA: 10. avgust - LOVRENC
Lovrenca je papež Sikst II. zaradi njegovega svetega
življenja, vedrega značaja in izrednega poguma
sprejel med sedmerico diakonov rimske Cerkve. Kot
prvi med njimi je papežu stregel pri sveti daritvi,
vestno je upravljal cerkveno premoženje in skrbel za
uboge. S papežem ga je povezovalo iskreno
prijateljstvo. Med preganjanjem kristjanov za časa
cesarja Valerijana je Lovrenc zvedel, da je cesar
ukazal prijeti papeža. Nemudoma je pohitel v ječo, da
bi šel s papežem v smrt. Ta mu je svetoval, da naj
razdeli svoje premoženje, kajti zaradi preganjanja bo že čez tri dni
»prišel za njim«. Lovrenc je po treh dneh res umrl mučeniške smrti.

DAN GODUJE MAŠA ZA
PON Sikst II.,
07.08. papež,
2017 mučenec
TOR Dominik,
08.08. duhovnik,
2017 ustan.
dominikan.
SRE Terezija B.
09.08. od Križa,
2017 mučenka,
soz.
Evrope
ČET Lovrenc,
10.08. diakon,
mučenec
PET Klara
11.08. (Jasna),
2017 devica,
red. ustan.
SOB Ivana
12.08. Šantalska,
2017 vdova,
redovnica

NED
13.08.
2017

19.
nedelja
med
letom

07:00 + mamo Ano Brezovnik ob g. in rd., sp. oč.
Ivana
*
17:00 + Vojkota Ocvirka
07:00 + starše Jožeta in Marijo Pestotnik, 3 brate
in dve sestri
*
17:00 + Ljudmilo Pikelj
07:00 + moža in oč. Stankota Pestotnika, obl.
17:00* + po namenu (Rutar)

07:00 + oč. Viktorja Drobeža, obl., sp. mame Kati
17:00* + po namenu (Rutar)
07:00 + oč. Jožeta Juharta, obl. in vseh Juhartovih
in Pencljevih
*
17:00 + po namenu (Rutar)
07:00 + oč. Janeza Kropivška, obl.
17:00* + Ido Kreča, osmina

07:00 + žive in rajne župljane
09:00 + Franca in Marijo Farčnik in vse Amonove
10:30* + Ivanko Robnik
*maše označene z zvezdico potekajo v kapeli »Našega doma«

Ali je lahko v starševski službi še kaj večjega kot možnost, da otrok v uživanju materine in
očetove bližine in varnosti doživi Božjo bližino in njegovo varstvo?
(Marjan Turnšek)
»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.

