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DOBRI PASTIR JE  

V zgodovini Izraela je bilo mnogo 
pastirjev. Nekateri so bili dobri in 
skrbni. Nihče pa ni vzbudil toliko 
pozornosti kot Jezus Kristus. Ljudje so 
njegove besede dojeli kot vir in smisel 
življenja. Njegova dela so pomenila 
skrb in bližino.  
Dobri pastir skrbi za čredo. Ni izven 
črede, ampak se nahaja sredi črede. 

Pomenljivo je povedal papež Frančišek: »Pastir mora imeti vonj po ovcah.« 
Odsotnost tega vonja dokazuje, da ne pase ovac, ampak jih samo izkorišča 
sebi v prid. Taki so najemniki, ki zbežijo pred volkovi. Njihova edina skrb je 
prodaja črede, zaslužek in bogatenje. Dobri pastir pozna svoje ovce in ovce 
poznajo njega. To ni umska sposobnost spomina, ampak mnogo več. Poznati 
ovce pomeni hoteti jim dobro, ljubiti jih, za njih celo darovati življenje. Z 
Jezusom Bog vstopa v človeško zgodovino. Njega so napovedovali preroki, da 
bi zbral razkropljene v skupnost Božjih otrok. Jezus kot Dobri pastir pooseblja 
veličino in hkrati nežnost Boga. Odnos pastirja do ovac primerja z odnosom 
med njim in Očetom. Kot je Oče vreden Sinove ljubezni, tako so ovce vredne 
pastirjeve ljubezni. Pomeni, da Jezus, Dobri pastir, nič manj ne ljubi ljudi, kot 
ljubi svojega Očeta. Gre za brezpogojno ljubezen, ki se za nas do konca daruje 
na križu. »Dobri pastir da svoje življenje za ovce«. Krotko je dovolil, da so ga 
ponižali v klavno ovco. Jezusovo obljubo, da mora poskrbeti tudi za ovce, 
ki niso iz tega hleva in jih pripeljati in bodo poslušale njegov glas in bo 
ena čreda, en pastir, sta kot Božji klic dojela sveta brata Ciril in Metod. 
Zapustila sta domači Solun, se odpovedala visoko razvitemu kulturnemu 
prostoru Bizanca, varnosti grške tradicije in se odzvala prošnji moravskega 
kneza Rastislava ter leta 862 odšla misijonarit med Slovane. Širila sta 
krščansko oznanilo med naše prednike. Gotovo je bilo zanju najbolj boleče, da 
so nekateri, ki so se imeli za dobre pastirje, ovirali njuno delo. V bogoslužju 
niso trpeli slovanskih besed. Niso dojeli, da v čredi ne sme biti diskriminacije. 
Ljubezen Dobrega pastirja ni selektivna in nikogar ne izključuje. Število v čredi 
ni omejeno, ampak je neskončno. Med ovcami ni razlik. Edina skrb Dobrega 
pastirja je torej, da se katera od ovac ne izgubi.    Po: dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof 



15. nedelja med letom, 12.7.2020 
URA MINISTRIRA IGRA BERE 
07:00 
 

Neža Semprimožnik 
Špela Orehovec 

Elija Jerman, 
ljudsko petje 

Nataša Juhart 
Erik Majhenič 

09:00 Laura Ošlak 
Eva Marko 

Frančka L. Čvan, 
zbor sv. Cecilije 

Urška Kajbič 
Primož Jerman 

10:30 
Stopnik 

Tom Zore 
Aljaž Orehovec 

Polona M. Žebovec, 
zbor sv. Rafaela 

Peter Felicijan 

Med tednom ministrirata Neža Semprimožnik in Špela 
Orehovec. 
Cerkev v soboto čistijo in krasijo družine iz SELA. 

 

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 JULIJ: Molimo, da bi znali 
današnje družine spremljati z ljubeznijo, spoštovanjem in z nasveti. 
 

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). 
 

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 
sveti evharistiji – sveto svetim. Pri pogrebnem sprevodu je 
kulturno, da pokojnika spremljamo v tišini in z molitvijo v srcu, 
ne pa z glasnim, nepotrebnim govorjenjem. 
 

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

Drugače se zakrament sv. birme ne bo podelil. 



Ljubezen je med krepostmi to, 

V veliki meri je mir, 
v katerih smo rasli 

travnikov in Šmarne gore z zelo dobrimi povezavami do centra 
Ljubljane? Si želiš < ravno pravo razmerje med svobodnim 
študentskim ustvarjanjem in zahtevnim študijskim delom?
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. 
v primeru prostih mest. Podrobne informacije o vpisu najdete
https://www.stanislav.si/studentski
 

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 (
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 
lahko obrnete na vodjo Penziona Mavrica. Marko Štajner vodja 
Penziona Mavrica 051-370

+++ 
Ljubezen je med krepostmi to, kar je sonce med zvezdami: 

lepoto. (sv. Frančišek Asiški) 

+++   +++ 
V veliki meri je mir, ki ga nosimo v sebi, odvisen od družin, 

v katerih smo rasli in v katerih živimo. (Marjan Turnšek

Prijave za vpis v 

študentski dom za 

študijsko leto 2020/21
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 

študentskim ustvarjanjem in zahtevnim študijskim delom?
Si želiš < spoznati dobro utrjene študentke in študente ter ustvariti 
nove prijateljske vezi? Si želiš < prostor za ustvarjanje, prost dostop 

o telovadnice in fitnesa, kapele? Super, mi tudi! Pridi in postani del 
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/

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 

jeli s strani države. Za vprašanja in informacije se 
lahko obrnete na vodjo Penziona Mavrica. Marko Štajner vodja 

370-377 info@marianum.si 

kar je sonce med zvezdami: daje jim sijaj in 

odvisen od družin,  
Marjan Turnšek) 

Prijave za vpis v 

študentski dom za 

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

 Si želiš < bližino 
travnikov in Šmarne gore z zelo dobrimi povezavami do centra 

Si želiš < ravno pravo razmerje med svobodnim 
študentskim ustvarjanjem in zahtevnim študijskim delom? 
Si želiš < spoznati dobro utrjene študentke in študente ter ustvariti 
nove prijateljske vezi? 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 
Kasneje bo vpis možen le 

Podrobne informacije o vpisu najdetena 
gnidovca/vpis/. 

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 

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 

jeli s strani države. Za vprašanja in informacije se 
lahko obrnete na vodjo Penziona Mavrica. Marko Štajner vodja 



DAN GODUJE MAŠA 
PON 
06.07. 
2020 

Marija Goretti, 
devica, 

mučenka 

07:00 
 
17:00* 

+ oč. Antona Novaka, obl., sp. mame 
Julijane 
+ po namenu (Rutar) 

TOR 
07.07. 
2020 

Anton 
Zaccaria, 

duhovnik, red. 
ustanovitelj 

 
07:00 
17:00* 

 
+ Marijo Mežnar, osmina 
+ po namenu (Rutar)  

SRE 
08.07. 
2020 

 

Kilijan, škof, 
mučenec 

07:00 
17:00* 

+ Jožeta in Ano Pestotnik ter Jožeta Piška 
+ po namenu (Rutar) 

ČET 
09.07. 
2020 

 

Avguštin Zhao 
Rong in drugi 

kitajski 
mučenci 

07:00 
 
17:00* 

+ oč. Ivana Žilnika, 17. obl., sp. mame 
Julijane 
+ po namenu (Rutar) 

PET 
10.07. 
2020 

Amalija 
(Alma), 

redovnica 

07:00 
 
17:00* 

+ starše Strožič, br. Toneta in sestre ter vse 
sorodnike 
+ Francija Felicijana 

SOB 
11.07. 
2020 

Benedikt, opat, 
zavetnik 
Evrope 

07:00 
 
17:00* 

+ oč. Ivana Lebeničnika, obl., sp. mame 
Julke in tete Rozike 
+ za srečen zakon Marjetke Horvat in 
Damjana Hrepič  

 
 

NED 
12.07. 
2020 

 

 
15. nedelja 
med letom 

07:00 
09:00 
10:30 
 
17:00 

+ žive in rajne župljane 
+ Minko Štiftar 
lepa nedelja v Stopniku 
+ sina Boštjana Roter obl. in vse Vrbanove 
+ mamo Marijo Marko 
maše označene z * potekajo v kapeli »Našega doma« 

 

Govori resnico in pravico, kadar je potreba in prav ter si ne želi pohvale, se pa tudi 
graje ne boj! (bl. Anton Martin Slomšek) 

 

»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 


