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BOŽJI SIN!
V
današnjem
evangeliju na 19.
nedeljo med letom
beremo, da je Jezus
»velel«
svojim
učencem,
naj
stopijo v čoln in se
prepeljejo na drugo
stran. Ni se jim
dalo. Bili so utrujeni
od delitve kruha in
pobiranja koscev,
kar se je dogajalo pred tem. K vsemu temu se je večerilo, obetala se
je vetrovna noč. A so Jezusa pač ubogali. Ni bilo dovolj, da so jih do
skrajnosti izmučili valovi, proti jutru jih je prestrašila še prikazen,
nazadnje je pa še Peter skoraj utonil. Obupen večer in noč.
Nevšečnost za nevšečnostjo, vse pa samo zato, ker so Jezusovi.
Včasih slišimo tožiti mnoge kristjane, da skrbno molijo, redno hodijo v
cerkev, pošteno živijo, pa jih Bog kar naprej tepe. Postavlja jih pred
preizkušnje in jih spravlja v obup. Najbrž s svojimi tožbami pogosto
pretiravajo, kolikor pa je v njih resnice, imajo odgovor prav v današnjem
evangelijskem odlomku.
Jezus svojih apostolov ne pestuje in ne boža. Nenehno so se morali truditi,
vse sile so morali napeti, 0 marsikatere njegove odločitve niso razumeli.
Včasih so se zaradi pomanjkanja vere celo potapljali. A so prišli tudi trenutki,
ko so prevzeti nad Jezusovo modrostjo in močjo vzklikali: »Resnično si Božji
Sin!«
Če je bilo tako, ko je bil Jezus še med njimi, koliko bolj velja podobna slika
danes, med nami – Jezusovimi učenci sodobnega časa. Nič drugačni nismo,
tudi situacije so pogosto podobne, vendar pomembno je, da kljub vsemu
znamo čim večkrat in prepričljivo vzklikniti: »Resnično si Božji Sin!«
Po: Beseda da Besedo
Verujemo v to?!

MARIJINO VNEBOVZETJE – veliki šmaren, 15.8.2017
URA MINISTRIRA
POJE
BERE
07:00 Žiga Turnšek
Aljaž Šramel
09:00 Lea in
Mitja Musi
10:30 Luka Pikl
Čreta Lucija Dolar

Polona M.
Žebovec
Kristina Bogataj,
Gabrijelčki
Franc Lesjak,
MPZ

Vikica Ropas
Nataša Juhart
Dragica Ropas
Marija Završnik
Mojca Remic

Rokovo, 16.8.2017
Aljaž Orehovec Polona M. Žebovec, Anica Jagodič
zbor sv. Rafaela
Stopnik Tom Zore

10:00

20. nedelja med letom, 20.08.2017
07:00 Žiga Turnšek

Anja in
Kristina Učakar
Aljaž Šramel
Tina Maček
Primož Jerman st.
Amadeja Juhart, Matej Dolar
09:00 Lea in
Mitja Musi
ljudsko petje
Brina Lencl
Med tednom ministrira Žiga Turnšek in Aljaž Šramel.
Cerkev v soboto čistijo in krasijo iz Sela.
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, Markotu
Golobu, Gasilskemu društvu Vransko, skavtom Polzela –
Prebold, 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.
Na god sv. Roka vabimo vse častilce priprošnika za zdravje na
romarski shod k sv. Roku v Stopnik pri Vranskem. Bogoslužje bo ob
10. uri vodil naš rojak župnik in prelat župnije sv. Elizabete iz Berlina
g. Izidor Pečovnik. Pridite!
Ob pogrebih je prav in kulturno, da pokojnika spremljamo v
sprevodu v tišini in molitvi, ne pa v glasnem govorjenju in
premlevanju posvetnih reči! Pa brez zamere.
ROMANJE – k Mariji Bistrici na Hrvaško Zagorje bo v soboto, 2.
septembra 2017. Cena romanja s kosilom in prevozom znaša 25€.
Pohitite s prijavo! Prijave v župnijskem uradu Vransko vsak dan.
ZAKRAMENT SV. ZAKONA ŽELITA PREJETI
ŽENIN Leopold MIKEK, rkv., samski, dipl. gradbeništva, roj. 7.5.1990
v Slovenj Gradcu, sin Leopolda in Marije roj. Urbanc, stanuje Lepa
Njiva 28, Mozirje
NEVESTA Tjaša RATEJ, rkv., samska, prof. razrednega pouka, roj.
9.8.1991 v Trbovljah, hči Marjana in Anice roj. Medvešek, stanuje
Čeplje 4, Vransko
Poroka bo v župnijski cerkvi Vransko v soboto, 19.8. ob 17. uri.
Zaročenca se priporočata v molitev!

Sto in sto milih pesmi se glasi
Mariji v čast in vernim kipi srce od
veselja, ko slišijo presladko
Marijino ime. In koliko radosti in
veselja bodo šele imeli njeni častilci v
nebesih, ko jo bodo videli v
veličastvu na desnici Božjega Sina,
ko jih bo materinsko ljubeznivo
pozdravila in objela. bl. A. M. Slomšek

DAN GODUJE MAŠA ZA
PON Maksimili14.08. jan Kolbe,
2017 duhovnik,
mučenec

07:00 + oč. Lovrenca Pirnata, obl., rd., sp. brata
Francija in starih staršev
*
17:00 + starše Ludvika in Ljudmilo Štancer

07:00 + žive in rajne župljane
MARIJINO 09:00 + starše Jakoba in Ljudmilo Semprimožnik,
15.08.
VNEBObrata Jaka in Franca
2017
VZETJE 10:30 pri MB na Čreti
veliki
+ Marinko Novak
šmaren
*
17:00 + Marijo Rebolj
07:00 + brata Jožeta Presekarja
SRE
16.08. Rokovo 10:00 v Stopniku (Rokovo)
+ Ano in Konrada Borštner, obl. ter s. Milko
2017
*
17:00 + oč. Franca Kropivška, obl. in vse Pidrove
iz Prapreč
07:00 + Marijo Ocvirk, obl., sp. sestre Tončke in
ČET Evzebij,
vseh Ocvirkovih z Briš
17.08. papež,
*
mučenec
17:00 + Franca Cizeja, osmina
07:00 + moža Ivana in sina Milana Karo
PET Helena
17:00* + mamo Jožefo Križnik, obl., sp. Alojzije
18.08. (Alenka),
Dolinšek in vseh Križnikovih in Dolinškovih
2017 cesarica
07:00 + ženo in mamo Dragico Mošnik
SOB Janez
17:00* + mamo Alojzijo Dolinšek, obl.
19.08. Eudes,
2017 duhovnik
07:00 + žive in rajne župljane
09:00 + mamo Amalijo Bogataj, obl. in g., sp. oč.
20.
NED
Mihaela
20.08. nedelja
- sp. Franca Kropivška in vseh Pidrovih iz
2017
med
Prapreč
letom
*
17:00 + Kunigundo, Antona, Jožeta in Franca
Felicijan
*maše označene z zvezdico potekajo v kapeli »Našega doma«
»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.
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