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Mt 14,13–21 

BOŽJA ROKA NAS NASIČUJE 

Mnogi rečejo: 
»Kar imam, 

moram pošteno 
prigarati, vse je 

sad mojih žuljev, 
nobene reči mi 

ni nihče podaril, 
tudi Bog ne! 

 

Pri darovanju mašnik, ko prinaša kruh, moli: »Hvaljen Bog, Gospod vesolja, 
po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela 
človeških rok, naj nam postane kruh življenja.« Bog nam podarja kruh. 
Podarjen nam je kot sad našega dela, znoja in žuljev, kot sad zemlje, ki jo je 
bilo potrebno pognojiti, zorati, posejati, požeti 0 Koliko dela! Bog nam je pri 
tem podaril pomlad in poletje, dež in sonce, da je žito raslo; podaril 
nam je veliko parov močnih rok, da so obdelovale njivo. Kako bi še 
mogli reči, da je laž govoriti, kako je vse Božji dar? Pred našimi očmi se 
neprestano ponavlja čudež pomnožitve kruha, o katerem poroča današnji 
evangelij, vendar zdaj na drugačen način, ki pa ni nič manj čudovit in 
čudežen. Jezus je s petimi hlebi in z dvema ribama nasitil pet tisoč mož, zdaj 
pa Bog iz enega zrna privabi v življenje žitni klas, ki bo nosil dvajset, trideset 
zrn. Tudi to so čudeži, ki pa se ne godijo brez človekovega sodelovanja. 
Darovi kruha in vina pri maši so simbol našega dela in naporov ter izraz 
našega priznanja, da bi bilo brez Božje pomoči naše delo brez pravega 
uspeha. Med mašo se ti darovi spremenijo v Jezusovo telo in kri. Pri obhajilu 
smo vsi povabljeni, da se nasitimo s to Božjo hrano. »Blagor povabljenim na 
Jagnjetovo gostijo!« reče duhovnik, ko pokaže sveto hostijo. Vsi slišimo te 
besede, a nas ne ganejo prav posebno. Kadar je kakšna gostija denimo 
nova maša ali ohcet, bi bili vsi radi med povabljenci in ponavadi je zmeraj 
kakšna zamera, ker ta ali oni ni bil povabljen, čeprav je »v žlahti« s 
slavljencem. Pa kaj je ohcet ali novomašno kosilo v primeri z Božjim 
obedom! Namen obhajila je, da bi bilo, ko prejmemo Božji dar Jezusovega 
telesa, naše življenje spremenjeno v Božjo službo.        Po: S. Čuk, Misli srca 



19. nedelja med letom
URA MINISTRIRA 
07:00 
 

Matevž Košica 
David Brezovnik

09:00 Nika Granda 
Justina Jerman

Med tednom ministrira
Cerkev v soboto čistijo 

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

 

PRI OBNOVI ŽUPNIJSKE CERKVE 
opremo hruškov les. Vsi, ki nameravate podirati hruške, ste 
naprošeni, da jih po primern
 

APOSTOLSTVO MOLITVE ZA MESEC 
vse, ki delajo in se preživljajo z morjem, vključno z mo
ribiči in njihovimi družinami.
 

VSI VERNIKI NAŠE ŽUPNIJE
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
pripravimo tudi z zakramentom svete spovedi,
obhajilu nepripravljeni! Ne delimo piškotov, temveč Jezusa Kristusa 
v sveti evharistiji – sveto svetim. 
kulturno, da pokojnika spremljamo v tišini in z mol
ne pa z glasnim, nepotrebnim govorjenjem.
 

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

Drugače se jim 

OTROCI NAS POTREBUJE
darovi bo Karitas socialno ogroženim 
osnovnošolcem pomagala s paketom šolskih 

potrebščin v vrednosti do 30 evrov. Najbolj ogroženim otrokom bo 
Karitas pomagala tudi v večjem obsegu z boni za nakup delovnih 
zvezkov. 

. nedelja med letom, 09.08.2020 
 POJEJO BERE
 

Brezovnik 
Polona M. Žebovec, 
zbor sv. Rafaela 

Erik Majhenič
Doroteja Križnik

Justina Jerman 
Franča L. Čvan, 
zbor sv. Cecilije 

Jani Lencl
Damijana Lukman

Med tednom ministrira David Brezovnik in Matevž Košica
Cerkev v soboto čistijo in krasijo družine iz Tešove

 

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

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

APOSTOLSTVO MOLITVE ZA MESEC AVGUST
vse, ki delajo in se preživljajo z morjem, vključno z mo
ribiči in njihovimi družinami. 
VSI VERNIKI NAŠE ŽUPNIJE ste prisrčno vabljeni k molitvi v čast 

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,
obhajilu nepripravljeni! Ne delimo piškotov, temveč Jezusa Kristusa 

sveto svetim. Pri pogrebnem sprevodu je 
kulturno, da pokojnika spremljamo v tišini in z mol
ne pa z glasnim, nepotrebnim govorjenjem. 

BIRMANCI bodo prejeli zakrament sv. birme 27. septembra ob 
e obvezno udeležijo nedeljskega 

jim zakrament sv. birme ne bo podelil.
 

OTROCI NAS POTREBUJE
darovi bo Karitas socialno ogroženim 
osnovnošolcem pomagala s paketom šolskih 

potrebščin v vrednosti do 30 evrov. Najbolj ogroženim otrokom bo 
Karitas pomagala tudi v večjem obsegu z boni za nakup delovnih 

BERE 
Erik Majhenič 
Doroteja Križnik 
Jani Lencl 
Damijana Lukman 
Matevž Košica. 
Tešove. 

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

zbiramo za notranjo 
opremo hruškov les. Vsi, ki nameravate podirati hruške, ste 

i ceni odstopite v ta namen.  Ključarji 

AVGUST: Molimo za 
vse, ki delajo in se preživljajo z morjem, vključno z mornarji, 

ste prisrčno vabljeni k molitvi v čast 
zavetniku proti kužnim boleznim (Oče naš, Zdrava Marija, 

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu za odvrnitev Korona virusa). 

sveto obhajilo 
pripravimo tudi z zakramentom svete spovedi, da ne gremo k 
obhajilu nepripravljeni! Ne delimo piškotov, temveč Jezusa Kristusa 

Pri pogrebnem sprevodu je 
kulturno, da pokojnika spremljamo v tišini in z molitvijo v srcu, 

BIRMANCI bodo prejeli zakrament sv. birme 27. septembra ob 
e obvezno udeležijo nedeljskega bogoslužja ! 

zakrament sv. birme ne bo podelil. 

OTROCI NAS POTREBUJEJO – Z vašimi 
darovi bo Karitas socialno ogroženim 
osnovnošolcem pomagala s paketom šolskih 

potrebščin v vrednosti do 30 evrov. Najbolj ogroženim otrokom bo 
Karitas pomagala tudi v večjem obsegu z boni za nakup delovnih 



 

LEPI DNEVI 
 

Za mnoge so počitniški dnevi prav tako 
obremenjujoči  kot živčni vsakdan, 
kateremu bi radi pobegnili. Če greš na 
dopust, izklopi svoj vsakdanji ritem. Poišči 
si raj za počitek, pa ne predaleč od doma. 
Nikjer ne boš našel takšnega raja, če ga že 
ne nosiš v svojem srcu. Ves balast odvrzi 
od sebe: skrbi, zaskrbljenost, jezo, vse 

prepire in tarnanje. Naredi si lepe dneve! Naj te porjavi sonce, če se v 
porjaveli koži bolje počutiš. Samo ne opeči se!  
Predvsem pa se veseli, kot otrok se čudi svetlobi in soncu,  
ljubezni in življenju. Dopust ti naj prinese lepe dni, ki ustrezajo tvojim 
željam, lepe dni zate in za tvoje bližnje.           Po: P. Bosmans, Živi vsak dan 

V Zavodu Marianum Veržej 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 
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 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 051-370-377 info@marianum.si 
 

ZAKRAMENT SV. ZAKONA ŽELITA PREJETI: 

 
 

ŽENIN Jožef ŠMIT, rkv., samski, vrtnar - cvetličar, roj. 13.03.1974 v 
Slovenj Gradcu, sin +Franca in Frančiške roj. Lužar, biva Vransko 32, 
Vransko 
NEVESTA Karolina DOLTAR, rkv., samska, socialna delavka, roj. 
08.04.1983 v Črnomlju, hči Antona in Ankice, roj. Graša, biva Vojinska 
ul. 7, Črnomelj 

 
 

                                            PAR SE PRIPOROČA V MOLITEV! 



DAN GODUJE MAŠA 
PON 
03.08. 
2020 

 

Martin, menih 
07:00 
17:00*

19:00 

+ Boštjana Šmida 
+ po namenu (Rutar) 
+ Jasmino Presekar zadušnica 

TOR 
04.08. 
2020 

Janez M. 
Vianney, arški 

župnik 

07:00 
17:00* 

+ Antona Pestotnika ob rd. in Mihaelo 
+ oč. Janeza Kropivška, obl., sp. mame 
Angele  

SRE 
05.08. 
2020 

 

Marija Snežna 
(Nives) 

07:00 
17:00* 

+ starše in brata Cizej iz Prekope 
+ po namenu (Rutar) 

ČET 
06.08. 
2020 
PRVI 

 

Jezusova 
spremenitev 

na gori 

06:30 
07:00 
17:00* 

molitve pred Najsvetejšim za duh. poklice 
+ Viko Kumer, 1. obl., sp. moža Jeronima 
+ Marijo Mohor 

PET 
07.08. 
2020 
PRVI 

Sikst II., 
papež, 

mučenec 

06:30 
07:00 
17:00* 

molitve v čast SJ v spravo za žalitve  
+ v čast SJ po namenu darovalcev 
+ po namenu (Rutar) 

SOB 
08.08. 
2020 

Dominik, 
duhovnik, 

ustanovitelj 
dominikancev 

07:00 
17:00* 

+ sestro Barico Džurinčič, 1. obl., sp. moža 
+ moža Franca Cizeja, 3. obl., sp. staršev 
Franca in Marije 

NED 
09.08. 
2020 

 

19. nedelja 
med letom 

07:00 
09:00 
17:00 

+ žive in rajne župljane 
+ teto Marijo Kreže ob g. 
+ moža in oč. Frenka Berganta, obl. 
maše označene z * potekajo v kapeli »Našega doma« 

 

+++ 
Vsak se je rodil s sposobnostmi, ki so mu potrebne, da izpolni svojo nalogo. Čim 
bolj jo bo izpolnil, tem bolj bo opravičil svoje poslanstvo, tem večji in svetlejši bo 

nekoč v Božjih očeh.  (sv. Maksimilijan Kolbe) 
 

»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 


