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KAKŠNO JE MOJE
POSLANSTVO?
Apostol Peter je prišel k
Jezusu in ta mu je nakazal
njegovo
poslanstvo:
Imenoval se boš Kefa .
Ni mu rekel: »Hej, Peter,
zame boš dal življenje; v
Rimu te bodo križali.« Če
bi to storil, bi se Peter
gotovo takoj obrnil in
odšel. Jezus ga je preprosto povabil, naj hodi za njim in bo postal ribič ljudi.
To pa je bilo Petru, ribiču, že bolj domače. V treh letih je ob Jezusu počasi
odkrival svoje poslanstvo. Šele s prihodom Svetega Duha ga je bolje doumel
in prejel moč, da je navsezadnje šel oznanjat vse do Rima in končno za
Jezusa tudi dal svoje življenje.
Najti svoje mesto v svetu oz. odkriti svoje poslanstvo je temeljna naloga
vsakega človeka. Ni lahka. Potrebno je prisluhniti svojemu srcu; prepoznati,
izkusiti, da sem ljubljen – od Boga in tolikih ljudi, kajti samo kdor je izkusil
ljubezen, lahko tudi sam zares ljubi. Stopiti je potrebno na pot očiščenja:
potrebno je prekiniti z grešnimi navadami, odrezati določena razmerja,
zapustiti določena okolja, se odpovedati določenemu branju in odpreti nova
poglavja življenja, vstopiti v nova okolja, tkati nova razmerja . Potrebno je
prisluhniti svojim globokim željam, zanimanjem, okolju, prijateljem, Cerkvi in
videti, kam bi lahko umestil svoje življenje, da bi bilo skladno s tem, kakor me
vidi Kristus. Potrebno je gojiti drže hvaležnosti za prejete darove, odprtosti
do Boga in do drugih ljudi in se vaditi v darovanju. Ne se bati križa.
Doživljanje padcev, porazov, nasprotovanj, nesoglasij in odpora sveta je del
vsake poti in je potrebno za rast, zorenje, spoznavanje tega, kar je
življenjsko zares pomembno. Pomembno je vedno znova vstajati in iti naprej.
Potrebno je vzdrževati domačnost z Bogom, saj se poklicanost uresničuje v
dialogu in ne kot izvrševanje nekega ukaza: potrebno si je vzeti trenutke, ko
si zares s Kristusom, ga dolgo zreš, prebiraš duhovna besedila, gledaš svete
podobe ., da bi se prepojil s Kristusovo miselnostjo in ljubeznijo.
Po: www.unipas.si

2. nedelja med letom, 14.01.2018
URA MINISTRIRA
07:00 Albin Filač
Elija Jerman
10:00 Tina Turnšek
Laura Ošlak
10:30 Luka Pikl
Tabor Blaž Pečovnik

POJE
Amadeja Juhart,
zbor sv. Rafaela
Monika Lesjak, Elija
in Justina Jerman
Franc Lesjak,
oktet

BERE
Zdenka Verdel
Peter Felicijan
Jani Lencl
Anica Jagodič
Erika Orehovec

Med tednom ministrira Albin Filač in Elija Jerman.
Cerkev v soboto čistijo in krasijo iz trga Vransko.

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 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
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.
OTROCI, VEROUK se prične ta teden!!!

VEROUČNO MLADINSKO SREČANJE je vsako soboto. Dobimo
se ob 18. uri v pevski sobi nasproti cerkve. P. Jerman in K. Bogataj
ANTONOVA NEDELJA - 14. januarja bomo obhajali Antonovo
nedeljo na Taboru. Kot je vsako leto navada, bomo na oltar sv.
Antona Puščavnik prinesli mesene izdelke od kolin. Po sv. maši
bomo na licitaciji zbirali darove za vzdrževanje cerkve na Taboru.
Lepo vabljeni vsi častilci sv. Antona Puščavnika, naj bo še naprej
priprošnik pri zdravju ljudi in živine.
Naročila sv. maš ne sprejemamo po telefonu.
Vse otroke, ki bodo sodelovali v TKA vabimo, da se udeležijo
srečanja kolednikov, ki bo v soboto 13.1. v Celju. Javite se Katji.

Ob mesecu verskega tiska
Res je ponudba verskega tiska
dandanes precej pestra. Prav ta
pestrost
govori
o
izredno
pomembni lastnosti verskega
tiska, da dopolnjuje versko
znanje ljudi in poglablja vero. Pa
še eno odliko ima katoliški tisk. V
roke ga lahko vzamemo takrat,
ko ga želimo in katerega želimo, glede na to, katere življenjske odgovore
iščemo. Ta tisk nam odgovarja na vprašanja, ki nas najbolj pestijo, in
pomaga oblikovati krščansko držo ter nas seznanja s pogledi Cerkve na
sodobna vprašanja in probleme, ki jih prinašajo nova odkritja.
Žal preveč ljudi ne sega po verskem tisku. Svoje versko znanje in
poglabljanje vere so končali v mnogih primerih z osnovnošolskim
veroukom. Pa ni vseeno, kaj beremo. Če ljudje ne berejo verskega tiska,
berejo druge stvari, ki velikokrat v njihovo življenje prinašajo zmedo,
negotovost in nemir.
Cerkev nam v mesecu januarju še posebej ponuja v branje katoliški tisk,
da bi nas tudi na ta način duhovno hranila in vodila k Bogu. Prosimo
Gospoda, da bi izkoristili tudi te pripomočke in rasli v povezanosti z njim.
Božo Rustja, Izzivi sodobnih medijev
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O Marija, ki si molila kot gospodinja, uči vendar naše družine
prisrčnega odnosa z Bogom, daj jim ljubezen do domače pobožnosti,
zato da bo sadika družinske molitve prinesla srečo in blagoslov z
zadovoljstvom v naše domove, tako kot je bilo v vaši družini v
A. M. Slomšek, Mati čiste ljubezni
Nazaretu.

DAN GODUJE

MAŠA ZA

PON Severin

07:00 + st. m. Antonijo in mamo Ivanko Bistan ob
g. in rd.
*
17:00 + po namenu (Rutar)

08.01. Noriški, opat
2018

TOR Hadrijan,
09.01. opat
2018
SRE Gregor Niški,
10.01. škof, cerkv.
2018 učitelj
ČET Pavlin
11.01. Oglejski, škof
2018
PET Tatjana
12.01. (Tanja),
2018 mučenka

07:00 + Vinkota Juterška
17:00* + po namenu (Rutar)
07:00 + Aljojza Pikla
17:00* + po namenu (Rutar)
07:00 + mamo Ivanko Gosak ob g. in rd.
17:00* + po namenu (Rutar)

07:00 + mamo Matildo, 4. obl., sp. oč. Viktorja
Dolar
*
17:00 + oč. Edija Drnulovca, obl., sp. m. Štefke
in vseh Drnulovčevih
07:00 + sestro Verico ob g. in rd., sp. staršev
SOB Hilarij
Marije in Ferdinanda Pristalič
13.01. (Radovan),
*
17:00 + moža in oč. Milana Drolca, obl., sp.
2018 škof, cerkv.
učitelj
staršev Franca in Ane
07:00 + žive in rajne župljane
NED
10:00 + oč. Antona Eberlinca ob g. in 27. obl.,
14.01.
2.
nedelja
sp. m. Ane in sestre Olge
2018
med
10:30 Antonova nedelja na Taboru
+ starše Antona in Marijo Beričič ob g. ter
letom
Tonko ob g.
*
17:00 + moža Frenka Berganta ob rd.
*maše označene z zvezdico potekajo v kapeli »Našega doma«
Dovolj je, če ugasne ena sama zvezda, da karavana v puščavi zgreši pravo smer. (H. Camara)
»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.

