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Mt 10,37–42 

JEZUSOV UČENEC NE SME BITI RAZDVOJEN 

Današnje bogoslužje nam 
predstavlja zadnje stavke 
misijonarskega govora, s 
katerim Jezus poučuje 
dvanajstere v trenutku, ko 
jih prvič pošilja v misijone 
po vaseh Galileje in Judeje. 
V tem govoru poudari dva 
bistvena vidika za življenje 
učenca – misijonarja: prvi je 
ta, da je njegova vez z 

Jezusom močnejša kakor katera koli druga vez; drugi pa je, da 
misijonar ne prinaša sebe, temveč Jezusa in po njem ljubezen 
nebeškega Očeta. Ta dva vidika sta povezana, saj bolj ko je Jezus 
središče tako srca kot življenja učenca, toliko bolj je ta učenec 
»prozoren« za to navzočnost. »Kdor ima očeta ali mater rajši kakor 
mene, ni mene vreden ...« pravi Jezus. Ljubezen očeta, nežnost 
matere, lepo prijateljstvo med brati in sestrami, vse to, čeprav zelo 
dobro in upravičeno, ne sme nasprotovati Kristusu. Ne zato, ker bi od 
nas zahteval, da smo brez srca in brez hvaležnosti, nasprotno – ker je 
do učitelja potreben prednostni odnos. Za kateregakoli učenca, tako 
laika, laikinjo, duhovnika, škofa 7 mora biti to prednostni odnos. Kdor 
se pusti pritegniti v to vez ljubezni in življenja z Gospodom Jezusom, 
postane njegov predstavnik, njegov »veleposlanik«, in sicer predvsem 
z načinom, kakšen je in kako živi. In sicer do take mere, da jim Jezus 
sam, ko pošilja svoje učence v misijone, reče: »Kdor sprejme vas, 
mene sprejme; in kdor mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal« 
(Mt 10,40). Potrebno je namreč, da ljudje zaznajo, da je za tega 
učenca Jezus resnično »Gospod«, je resnično središče življenja ter 
vse v življenju.                                                            Po: papež Frančišek 



Peter in Pavel, apostola, 29.06.2020 
URA MINISTRIRA IGRA BERE 
07:00 
 

Laura Ošlak 
Eva Marko 

Monika Lesjak, 
ljudsko petje 

Vikica Ropas 
Rafko Novak 

10:00 Lučka Filač 
Jan Orehovec 

Frančka L. Čvan, 
ljudsko petje 

Andrej Kapus 
Erika Orehovec 

 

Ciril in Metod, soz. Evrope, 05.07.2020 
07:00 Laura Ošlak 

Eva Marko 
Anja in  
Tina Maček 

Vikica Ropas 
Doroteja Križnik 

10:00 - zahvalna slovesnost ob 50. letnici mašništva župnika 
Jožefa Turineka, h kateri ste še posebej vabljeni vsi verniki 

naše župnije 
10:00 Aljaž Novak 

Miha Kramar  
vsi ministranti 

Frančka L. Čvan, 
združeni zbori 

Brigita Miklavc 
Darko Kramar 

Med tednom ministrirata Laura Ošlak in Eva Marko. 
Cerkev v soboto čistijo in krasijo družine iz VINDIJE. 

 

VSE MAŠE se opravijo zdaj v navzočnosti vernikov. Pri 
tem je potrebno upoštevati navodila vlade! 

 

PRI OBNOVI ŽUPNIJSKE CERKVE zbiramo za notranjo opremo 
hruškov les. Vsi, ki nameravate podirati hruške, ste naprošeni, da jih 
po primerni ceni odstopite v ta namen.                    Ključarji 
 

APOSTOLSTVO MOLITVE ZA MESEC JUNIJ: Molimo, da bi vsi 
trpeči našli svojo pot v življenju in dopustili, da se jih dotakne Srce 
Jezusovo. 
 

ORATORIJ - OBVESTILO! - Dragi oratorijci! Obveščamo vas, da 
letos ne bo poletnega oratorija. Žal nam letos razmere niso 
naklonjene. Želimo vam lepe ter zdrave poletne počitnice ter se 
vidimo drugo leto. Vas bomo pogrešali! Vaši animatorji! 
 

VSI VERNIKI NAŠE ŽUPNIJE ste prisrčno vabljeni k molitvi v čast 
sv. Roku - zavetniku proti kužnim boleznim (Oče naš, Zdrava Marija, 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu za odvrnitev Korona virusa). 
 

BIRMANCI bodo prejeli zakrament sv. birme 27. septembra ob 
10. uri. Naj se obvezno udeležijo nedeljskega bogoslužja ! 



travnikov in Šmarne gore z zelo dobrimi povezavami do centra 
Ljubljane? Si želiš < ravno pravo razmerje med svobodnim 
študentskim ustvarjanjem
Si želiš < spoznati dobro utrjene študentke in študente ter ustvariti 
nove prijateljske vezi? Si želiš < prostor za ustvarjanje, prost dostop 
do telovadnice in fitnesa, kapele?
naše študentske štorije!
Prijavnice za prvi rok vpisa
novo študijsko leto zbiramo 28. avgusta 2020. Kasneje bo vpis možen le 
v primeru prostih mest. Podrobne informacije o v
https://www.stanislav.si/studentski

Ob pogrebnih slovesnostih je prav, da se na sveto obhajilo 
pripravimo tudi z zakramentom svete spovedi,
obhajilu nepripravljeni! Ne delimo piškotov, temveč Jezusa Kristusa v 
sveti evharistiji – sveto svetim.
kulturno, da pokojnika spremljamo 
ne pa z glasnim, nepotrebnim govorjenjem.
 

V Zavodu Marianum Veržej
nekoliko oddiha, pester poletni, jesenski in zimski program.
poletnih mesecih bomo dali nekoliko več poudarka programom za 
družine z majhnimi otroki. V jesenskem in zimskem času pa smo se 
odločili, da damo več poudarka programom za upokojence in starejše. 
Potrudili se bomo, da pripravimo programe, ki bodo zanimivi in jim bodo 
odgovarjali. Naša želja je, da omenjeno ponudbo predstavite v vaši 
župniji in morda organizirate ter prijavite skupino (npr. župnijske 
počitnice), mi pa bomo poskrbeli, da se boste 
rokodelske delavnice, razne degustacije, terme Banovci, prijetno okolje 
v osrčju Prlekije) Pri nas boste lahko koristili tudi vavčerje (turistične 
bone), ki jih boste prejeli s strani države. Za vprašanja in informacije se 
lahko obrnete na vodjo Penziona Mavrica. Marko Štajner vodja 
Penziona Mavrica 051-370

Prijave za vpis v 

študentski dom za 

študijsko leto 20
Si želiš < živeti dejavno in 
odgovorno študentsko 
življenje?

travnikov in Šmarne gore z zelo dobrimi povezavami do centra 
Si želiš < ravno pravo razmerje med svobodnim 

ustvarjanjem in zahtevnim študijskim delom?
Si želiš < spoznati dobro utrjene študentke in študente ter ustvariti 

Si želiš < prostor za ustvarjanje, prost dostop 
do telovadnice in fitnesa, kapele? Super, mi tudi! Pridi in postani de
naše študentske štorije! Vabimo vas, da nam pošljete svojo prijavo!
Prijavnice za prvi rok vpisa v Študentski dom Janeza F. Gnidovca v 
novo študijsko leto zbiramo 28. avgusta 2020. Kasneje bo vpis možen le 

Podrobne informacije o vpisu najdete
https://www.stanislav.si/studentski-dom-j-f-gnidovca/vpis/

 

Ob pogrebnih slovesnostih je prav, da se na sveto obhajilo 
pripravimo tudi z zakramentom svete spovedi, da ne gremo k 
obhajilu nepripravljeni! Ne delimo piškotov, temveč Jezusa Kristusa v 

sveto svetim. Pri pogrebnem sprevodu
kulturno, da pokojnika spremljamo v tišini in z molitvijo
ne pa z glasnim, nepotrebnim govorjenjem. 
V Zavodu Marianum Veržej pripravljamo za vse, ki bi si želeli 
nekoliko oddiha, pester poletni, jesenski in zimski program.
poletnih mesecih bomo dali nekoliko več poudarka programom za 
družine z majhnimi otroki. V jesenskem in zimskem času pa smo se 

čili, da damo več poudarka programom za upokojence in starejše. 
Potrudili se bomo, da pripravimo programe, ki bodo zanimivi in jim bodo 
odgovarjali. Naša želja je, da omenjeno ponudbo predstavite v vaši 
župniji in morda organizirate ter prijavite skupino (npr. župnijske 
počitnice), mi pa bomo poskrbeli, da se boste imeli lepo (dobra hrana, 
rokodelske delavnice, razne degustacije, terme Banovci, prijetno okolje 
v osrčju Prlekije) Pri nas boste lahko koristili tudi vavčerje (turistične 
bone), ki jih boste prejeli s strani države. Za vprašanja in informacije se 

rnete na vodjo Penziona Mavrica. Marko Štajner vodja 
370-377 info@marianum.si 

Prijave za vpis v 

dentski dom za 

študijsko leto 2020/21 
Si želiš < živeti dejavno in 
odgovorno študentsko 
življenje? Si želiš < bližino 

travnikov in Šmarne gore z zelo dobrimi povezavami do centra 
Si želiš < ravno pravo razmerje med svobodnim 

in zahtevnim študijskim delom? 
Si želiš < spoznati dobro utrjene študentke in študente ter ustvariti 

Si želiš < prostor za ustvarjanje, prost dostop 
Super, mi tudi! Pridi in postani del 

Vabimo vas, da nam pošljete svojo prijavo! 
v Študentski dom Janeza F. Gnidovca v 

novo študijsko leto zbiramo 28. avgusta 2020. Kasneje bo vpis možen le 
pisu najdetena 

gnidovca/vpis/. 

Ob pogrebnih slovesnostih je prav, da se na sveto obhajilo 
da ne gremo k 

obhajilu nepripravljeni! Ne delimo piškotov, temveč Jezusa Kristusa v 
Pri pogrebnem sprevodu je 

z molitvijo v srcu, 

pripravljamo za vse, ki bi si želeli 
nekoliko oddiha, pester poletni, jesenski in zimski program. V 
poletnih mesecih bomo dali nekoliko več poudarka programom za 
družine z majhnimi otroki. V jesenskem in zimskem času pa smo se 

čili, da damo več poudarka programom za upokojence in starejše. 
Potrudili se bomo, da pripravimo programe, ki bodo zanimivi in jim bodo 
odgovarjali. Naša želja je, da omenjeno ponudbo predstavite v vaši 
župniji in morda organizirate ter prijavite skupino (npr. župnijske 

imeli lepo (dobra hrana, 
rokodelske delavnice, razne degustacije, terme Banovci, prijetno okolje 
v osrčju Prlekije) Pri nas boste lahko koristili tudi vavčerje (turistične 
bone), ki jih boste prejeli s strani države. Za vprašanja in informacije se 

rnete na vodjo Penziona Mavrica. Marko Štajner vodja 



DAN GODUJE MAŠA ZA 
PON 
29.06. 
2020 

Peter in 

Pavel, 

apostola 

07:00 
 
10:00 
17:00* 

+ oč. Jožeta Lužarja, 50. obl., sp. mame 
Fanike ter moža Francija Šmita 
+ Pavlo Janežič ob g. 
+ Franca Dolinška 

TOR 
30.06. 
2020 

Prvi mučenci 
rimske Cerkve 

07:00 
17:00* 

+ Boštjana Šmida, osmina 
+ po namenu (Rutar)  

SRE 
01.07. 
2020 

 

Oliver 
Plunkett, škof 
in mučenec 

07:00 
17:00* 

+ Mirana Macarola, osmina 
+ po namenu (Rutar) 

ČET 
02.07. 
2020 
PRVI 

 

 

Ptujskogorska 
Mati Božja 

06:30 
07:00 
17:00* 

molitve za duh. pokl. pred Najsvetejšim 
+ v čast Sv. Duhu za zdravo pamet 
+ Frančiško Karo 

PET 
03.07. 
2020 
PRVI 

 

Tomaž, 
apostol 

06:30 
07:00 
17:00* 

molitve v čast SJ v spravo za žalitve 
+ v čast SJ po namenu darovalcev 
+ Antona Centriha 

SOB 
04.07. 
2020 
PRVA 

 

Urh (Urlik, 
Uroš), škof 

06:30 
07:00 
 
17:00* 

molitve v čast BSM za spreob. grešnikov 
+ sina Iztoka Pusovnika, obl. ter vse 
Pusovnikove in Papeževe 
+ v čast BSM po namenu žena 

 
 

NED 
05.07. 
2020 

 

Ciril in 
Metod, 

sozavetnika 
Evrope 

07:00 
10:00 
 
 
 
 

+ žive in rajne župljane 
+ v zahvalo Bogu ob 50. letnici mašništva 
+ Ivanko Robnik ob rd. (Dori) 
+ Ivanko Pogačar (Janez Turinek) 
+ oč. Ivana Brišnika (Černetovi iz LJ - Rutar) 
+ Marijo Pečečnik (Srečko) 
maše označene z * potekajo v kapeli »Našega doma« 

 

»Izdaja Župnijski urad Sv. Mihaela Vransko. Odgovarja Jožef 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 

JOŽEF: 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, 
ŽUP. GOSPODINJA J. ŠTEFANČIČ: 040/299-480  URADNE URE ŽUP. 

URADA: dnevno, razen srede in nedelje, od 9. do 10. ure.  
PETJE NA POGREBIH in POROKAH:  

Frančka L. Čvan - 070/866-065 ali Amadeja Juhart - 041/945-960 


