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SREDI TUJINE
NAPOLNJENI Z
ŽIVLJENJEM
Evangelist Matej nam
predstavi dramatično
dogajanje. Skrbni oče
Jožef ima sanje, v katerih
je opomnjen, da naj vzame
dete in njegovo mater ter
beži v Egipt. Herod namreč hoče dete umoriti, ker se ga boji. On, ki vlada
z zunanjo močjo, se boji nemočnega, nebogljenega otroka. V otroku naleti
na drugačno moč: moč ljubezni. Ta silnega vladarja preplaši. Izkušnjo, ki jo
opisuje evangelist, poznamo iz lastnega življenja. Vedno, ko sledimo
Božjemu otroku v nas, ko zaupamo temu, kar se novega v nas rojeva, se
naša okolica odzove prestrašeno in agresivno. Temu, kar išče svoj glas v
nas, se bodisi posmehuje bodisi se proti temu bori tako, da nam očita
egoizem. Da mislimo samo nase, nič pa na dolžnosti, ki jih imamo do
drugih. Takšni očitki v nas prebujajo slabo vest. Začnejo nas razjedati
občutki krivde, ali nismo morda v resnici preveč egoistični. Saj bi lahko
preprosto živeli tako, kot smo dotlej. V takšnih trenutkih nas pred
agresivnimi vzgibi iz okolici varuje angel – podobno kot Jožefa, ki ga je
opomnil v sanjah. Jezus je izpostavljeni Božji otrok, ki nas sredi tujine
našega življenja napolnjuje z Božjim življenjem, ki nam dovoljuje, da se na
tujem počutimo doma. In Jezus je tisti, ki nas je odrešil spon greha in
krivde. Božična zgodba, kot nam jo pripoveduje evangelist Matej, nam
pokaže, da smo tudi mi izpostavljeni Božji otroci. V sebi imamo nekaj, kar
tukaj ni v celoti doma, nekaj, kar presega ta svet in nam vedno daje
občutek, da smo tujci. V nas je hrepenenje, ki presega ta svet. To je sled, ki
jo je Bog položil v naše srce. In ta sled nam pove, da ne smemo kar tako
»slediti« temu, kar od nas pričakuje okolica. Po: A. Grün, Želim ti božičnega angela

NOVO LETO – MARIJA, BOŽJA MATI, 01.01.2018
URA

MINISTRIRA
Tina Turnšek
07:00 Laura Ošlak
Miha Kramar
10:00 Aljaž Novak

POJE
Zala Križnik,
Julija Granda,
ljudsko petje
Franc Lesjak,
oktet

BERE
Kristina Učakar
Vikica Ropas
Brina Lencl
Pprimož Jerman ml.

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE, 06.01.2018
07:00 Tina Turnšek
Laura Ošlak
10:00 Miha Kramar
Aljaž Novak

Frančka L. Čvan,
zbor sv. Cecilije
Kristina Bogataj,
Gabrijelčki

Franci Izlakar
Vikica Ropas
Marija Završnik
Darko Kramar

NEDELJA - JEZUSOV KRST, 07.01.2018
07:00 Tina Turnšek

Katjuša Lesjak,
Katarina Brezovnik
Laura Ošlak
ljudko petje
Marjan Štrumbelj
Franc Lesjak,
Dragica Ropas
10:00 Miha Kramar
Aljaž Novak
MPZ
Jani Lencl
Med tednom ministrira Tina Turnšek in Laura Ošlak.
Cerkev v soboto čistijo in krasijo iz Brode.

VERSKI TISK
Družina: 101,40 eur - Družino lahko kupite tudi na pošti ali jo
naročite pri pismonošu; - Ognjišče: 32,00 eur; Milijonar dobrote: 6
eur; Božje okolje: 26,40 eur; Misijonska obzorja: 9 eur; Prijatelj:
11,70 eur; Mohorjeve knjige: 46,00 eur; Mohorjev koledar:
17,50€.
Na voljo sta vam: Marijanski koledar: 2,50 eur; Pratika: 5,50 eur.
Referentka za verski tisk Marija Podlesnik je na voljo po vsaki
nedeljski sveti maši. Mohorjeve knjige so že na voljo. Naročniki naj
pridejo ponje!
NAMENI APOSTOLATA MOLITVE V LETU 2017
JANUAR: za evangelizacijo verske manjšine v Aziji: Da bi kristjani,
kot tudi druge verske manjšine v Azijskih državah lahko v vsej
svobodi živeli s svojo vero.
Naročila sv. maš ne sprejemamo po telefonu.
Vsem, ki obiskujete nedeljske sv. maše v »Našem domu« v
soboto ali nedeljo, ste povabljeni k darovanju za obnovo
župnijske cerkve!

POSEBNO SPOROČILO – sedaj, ko obnavljamo našo župnijsko
cerkev, ki je matična božja hiša vseh nas, se nam zdi neprimerno, da
bi denarna sredstva ob pogrebih namenjali za podružnice. Prav je, da
s tega zavedamo in s skupnimi močmi skrbimo za to, da bo župnijska
cerkev čimprej zablestela v vsej lepoti! Pa brez zamere!
ključarji župnijske cerkve
OTROCI, VEROUK se prične 8.1.2018!!!
VERSKA STATISTIKA ZA LETO 2017
KRSTI
DEKLICE
DEČKI
ZAKONSKI NEZAKONSKI
29
18
11
11
18
UMRLI
MOŠKI
ŽENSKE Najstarejša Iva Resnik (1920)
Najmlajši Vojko Ocvirk (1957)
22
7
15
POROKE
BIRMA
PRVOOBHAJANCI
4
0
23
ZAHVALA - Ob koncu leta 2017 bi se rad zahvalil g. Vladu Rutarju, ki
prostovoljno v našem domu daruje vsak dan sv. mašo in pomaga pri
delitvi zakramentov, katehistinji Katji Pečovnik, Kristini Bogataj in
Primožu Jermanu, ki vsa leta prostovoljno skrbi za mladinsko pastoralo,
ŽPS za pobude in aktivnosti pri pastorali v naši župniji, vsem ključarjem,
ki skrbijo za urejenost naših sedem cerkva, še posebej farnim
ključarjem za požrtvovalno delo pri obnovi župnijske cerkve, vsem, ki
vodijo cerkveno petje in pevcem, animatorjem, ki pripravljajo in vodijo
oratorij, vsem, ki čistijo in krasijo naše cerkve, vsem, ki ministrirajo,
bralcem, ki berejo božjo besedo, Nikotu Čvanu, ki ureja župnijsko
Oznanilo, Martini Felicijan in Meti Roter, ki skrbita za cerkveno perilo,
vsem, ki tako vneto delajo v Župnijskem Karitasu, še posebej voditeljici
Heleni Golob, elektrikarju Zdravkotu Štefančiču, njegovi ženi Jožici za
čiščenje veroučnih in župnijskih prostorov in skrbi za župnijsko kuhinjo,
Mariji Podlesnik, ki skrbi za verski tisk in vsem, ki mi pišete s svojih
dopustov in ob praznikih ter me zalagate z različnimi dobrotami in
vsem, ki karkoli storite, da je življenje v naši župniji lepo in prijetno.
Vsem se iz srca zahvaljujem in kličem na vas Božji blagoslov v letu
2018, ki je pred nami.
župnik Jožef

Vse otroke, ki bodo sodelovali v TKA vabimo, da se udeležijo
srečanja kolednikov, ki bo v soboto 13.1. v Celju. Javite se Katji.
VEROUČNO MLADINSKO SREČANJE je vsako soboto. Dobimo
se ob 18. uri v pevski sobi nasproti cerkve. P. Jerman in K. Bogataj

DAN GODUJE
PON
01.01.
2018

TOR
02.01.
2018

SRE
03.01.
2018

ČET
04.01.
2018
PRVI

PET
05.01.
2018
PRVI

SOB
06.01.
2018
PRVA

NED
07.01.
2018

MAŠA ZA

Marija,
Božja Mati

07:00 + vse sorodnike, krstne in birmske botre
ter za zdravje
10:00 + starše Ano in Franca Hribernik
NOVO LETO
17:00* + Frančiško Poznič, osmina
– dan miru
Bazilij Veliki, 07:00 + mamo Vido Resnik, 10. obl., sp. oč.
škof,
Cirila
*
cerkveni
17:00 + strica in botra Milana Verdela iz Tabora
učitelj
Presveto
07:00 + oč. Ivana Brezovnika ob g. in rd., sp. m.
Ane
Jezusovo
*
17:00 + mamo Milko Jug, 3. obl.
ime
Angela
06:30 molitve pred Najsvetejšim za duh. pokl.
Folinjska,
07:00 + br. Milana Remica, 40. obl. in vse
redovnica
Šentjoške
*
17:00 + po namenu (Rutar)
Emilijana
06:30 čaščenje SJ v spravo za žalitve
(Milena),
07:00 + v čast SJ po namenu darovalcev
devica
17:00* + Danijelo Vranič, osmina
Gospodovo
razglašenje
TRIJE
KRALJI

JEZUSOV
KRST

06:30 molitve v čast BSM po namenu žena
07:00 + v čast MB za zdravje
10:00 + starše Antona in Milko Remic, obl. in br.
Ivana
*
17:00 + Ivanko Robnik
07:00 + žive in rajne župljane
10:00 + mamo Angelo Čvan, 10. obl.
17:00* + vse Jerinove iz Klanc
*maše označene z zvezdico potekajo v kapeli »Našega doma«

Božični čas je primeren pogled v Sveto družino. Možje, glejmo v Jožefa,
žene in dekleta v Marijo, otroci pa v Jezusa in jih posnemajmo z življenjem.
»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.

