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Ozrl se je na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel:

»Glej, Božje Jagnje!« (Jn 1,36)
Gospod, dan je pri koncu in zaprl bom veke, kajti moje oči so za nocoj
opravile svojo nalogo. In moj pogled se bo vrnil nazaj v mojo dušo, potem
ko se je ves dan sprehajal po vrtu, ki si ga ti ustvaril.
Gospod, hvala ti za
oči, ta okna, ki so
odprta
v
široko
prostranstvo. Hvala ti
za pogled, ki nosi
mojo dušo k drugim,
kakor plemenit žarek
prinaša
k
nam
svetlobo in toploto
tvojega sonca.
Ko bom zjutraj odprl svoje oči, te prosim, daj, da bodo pripravljene služiti tebi, ki
si Božje Jagnje. Stori, da te bo moj pogled vselej opazil, daj, da nikdar ne bo tak,
da bi varal, razočaral, spravljal v obup, temveč naj zna vedno občudovati, se
vzradostiti, prodirati v notranjost +
Daj mojim očem, da se bodo znale zapreti, da bi te lažje našle; toda nikoli naj se
ne obrnejo proč od sveta iz strahu pred njim. Daj, da bo moj pogled dovolj
globok, da spoznam tvojo navzočnost v svetu, in daj, da se moje oči nikdar ne
zapro pred bedo ljudi.
Naj bo moj pogled jasen in odločen, vendar naj se zna tudi omehčati in
moje oči naj bodo sposobne jokati.
Daj, da moj pogled tistega, ki ga zadene, ne umaže, naj ne vznemirja, temveč
pomirja, naj ne spravlja v žalost, temveč posreduje veselje, naj ne zavaja in lovi,
temveč naj vabi +, vabi k temu, da te ljudje prepoznajo. Naj bo klic, glas
trobente, ki skliče vse ljudi, da pritečejo na prag svoje hiše. Ne zaradi mene,
Gospod, temveč zato, ker boš ti šel mimo. Takrat, moje sestre in brate, ne bom
gledal jaz, ampak jih boš pravzaprav gledal ti in jim boš dajal znamenja tudi po
meni.
Po: M. Quoist

3. nedelja med letom, 21.01.2018
URA
MINISTRIRA
07:00 Špela Orehovec
Neža Semprimožnik
10:00 Bine Filač
Elija Jerman

POJE
Franc Lesjak,
oktet
Kristina Bogataj,
Gabrijelčki

BERE
Katja Pikl
Marjan Štrumbelj
Matevž Križnik
Urška Kajbič

Med tednom ministrira Špela Orehovec in Neža Semprimožnik.
Cerkev v soboto čistijo in krasijo iz Vidma in Novega naselja.

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. VERSKI TISK nam pomaga in spodbuja naše
misli in dejanja k verskemu življenju.
NAMENI APOSTOLATA MOLITVE V LETU 2018
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.
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
Naročila sv. maš ne sprejemamo po telefonu.

VEROUČNO MLADINSKO SREČANJE je vsako soboto. Dobimo
se ob 18. uri v pevski sobi nasproti cerkve. P. Jerman in K. Bogataj
Prihodnjo nedeljo, 21.1. bomo zbirali darove za namenske maše
ob prvih petkih in prvih sobotah. Prav je, da te svete maše ohranimo
in se jih tudi udeležujemo. Darove bomo oddali kar v puščico.
SEJA ŽPS bo v četrtek, 18.1. ob 19. uri. Zbrali se bomo v župnijski
cerkvi k molitvi pred Najsvetejšim za duhovne poklice, nato bomo
sejo nadaljevali v depandansi »Našega doma«.
Vsi člani lepo vabljeni!
MOLITVENA OSMINA za edinost kristjanov (18.1.–25.1.). Vabljeni
smo k sveti maši in družinski molitvi. Potrudimo se za to veliko
delo edinosti tudi mi.
INFORMATIVNI DNEVI - Škofijska klasična gimnazija in Jegličev
dijaški dom v
Šentvidu pri
Ljubljani vabita na
DAN ODPRTIH VRAT
v soboto, 27.
januarja 2018, od 8.
ure dalje. Spoznali
biste lahko pouk na
gimnaziji, številne obšolske dejavnosti in pestro življenje v dijaškem
domu. Obenem vabimo osmo in devetošolce na informativna dneva v
petek, 9. februarja od 9. do 15. ure in v soboto, 10. februarja ob 9. uri.
Vabljeni vsi, ki se odločate o vpisu na srednje šole.
Roman Globokar, direktor

Nekatere ljudi ljubimo zaradi določenih lastnosti, druge pa ljubimo kljub
določenim lastnostim. (arabski pregovor)
Boga moramo najti. Najti pa ga ne moremo v hrupu in nemiru. Bog je prijatelj
molka: kolikor več v tihi molitvi sprejemamo, toliko več v našem vsakdanjem
življenju lahko oddajamo. (mati Terezija)
Vršiti Božjo voljo, ne svojo, vse skrbi in vse upe položiti v roke Boga, nič več biti
v skrbeh zase in za svojo prihodnost. Na tem sloni svoboda … Če ravnamo
tako, bomo neobremenjeni glede prihodnosti živeli sedanjost. (sv. Edith Stein)
Za vsako dejanje se potrebno odločiti… Živeti se pravi izbirati. Vse življenje je
nepretrgana veriga odločitev. (Gaston Courtois)

DAN GODUJE

MAŠA ZA

PON Absalom,

07:00 + mamo Marijo Ropas, obl., g. in rd., sp.
vseh Kapsovih
*
17:00 + po namenu (Rutar)
07:00 + moža Antona Štifterja ob g. in rd. ter
vse Boštjanove
*
17:00 + oč. Antona Dolinšeka ob g. in rd., sestro
Antonijo, obl., sp. br. Lojzeta in mame
Lojzke
07:00 + mamo Antonijo Podpečan ob g. in rd.
17:00* + moža Antona Goropevška iz Tabora,
sp. Antona Lukmana

15.01. koprski škof
2018

TOR Honorat, škof
16.01.
2018

SRE
17.01.
2018

ČET
18.01.
2018

PET
19.01.
2018

SOB
20.01.
2018

Anton
(Zvonko),
puščavnik,
opat
Marjeta
Ogrska,
kneginja,
dominikanka
Makarij
Aleksandrijski,
opat
Fabijan,
papež,
mučenec

NED
21.01.
2018

3. nedelja
med letom

07:00 + mamo Julko Anzelc, obl., sp. oč. Alojza
in moža Toneta ob g.
*
17:00 + po namenu (Rutar)
07:00 + moža in oč. Franca Felicijana ob g. in
rd. ter vse Felicijanove
*
17:00 + v čast MB za zdravje (Rasta)
07:00 + st. m. Marijo Bogataj ob g. in vseh
Bogatajevih in Brdovljanovih
*
17:00 + moža Pikelj Antona ob g., sp. staršev
Ivanke in Antona
07:00 + žive in rajne župljane
10:00 + starše Franca in Marijo Urankar, obl. in
vseh Urankarjevih
*
17:00 + sina Boštjana Roter ob g., sp. staršev
Vinkota in Frančiške
*maše označene z zvezdico potekajo v kapeli »Našega doma«

Pravi kristjani malo tožijo, drugih celo ne dolžijo, ampak veliko dobrega storijo in
tako boljšajo svet. (A.M.Slomšek)
»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.

