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JEZUS JE Z NAMI
Pater Albin Škrinjar je
zapisal:
»Tako
kot
k
učencem, tudi k nam prihaja
Jezus včasih kot prikazen;
tako se nam dozdeva, ker so
naše duhovne oči slabotne.
Ne spoznamo Jezusa, ko
prihaja, bojimo se, dokler
nas ne potolaži njegova
milost.«
Ognjevitega
apostola Petra Jezusova bližina kar »upijani«, tako da svojega Gospoda
prosi, naj mu dovoli priti k njemu po vodi. Prvi koraki so trdni, kmalu pa se
Peter prestraši vetra in valov in se začne potapljati. Na pomoč pokliče
Jezusa, ki mu ponudi roko in ga pokara: »Malovernež, zakaj si dvomil?« Tudi
naša zaupanje – vera se zdaj dviga zdaj pada: dviga se, če gledamo na
Jezusa, pada, kadar gledamo na nevarnost. »Včasih nam neverujoči ljudje
skoraj zavistno potarnajo, češ da je nam, ki verujemo v Boga, lahko, ker so
nam prihranjene tolike negotovosti in dvomi,« pripominja ob razlagi
današnjega evangelijskega odlomka p. Lojze Bratina, ki poudarja, da tudi
kristjanu niso prihranjene težke in temne ure. »Blagor vere je v tem, da
omogoča potovanje skozi temo in premagovanje valov življenja zaradi roke,
ki nam je ponujena, zaradi klica, po katerem postajamo romarji k Božji
polnosti.« Za srečanje slovenske mladine s papežem sv. Janezom Pavlom II.
v Postojni na njegov 76. rojstni dan so člani glasbene skupine Čuki pripravili
skladbo Naša barka. Pesem govori o usodi Kristusove Cerkve skozi
zgodovino, v kateri je prestajala hude viharje. Tudi v današnjem času ji z
njimi ni prizaneseno. »Mnogo čeri danes skriva ta čas, / naj nam up ne
potone nikdar! // On naši barki pokazal bo kam, / on pokazal bo pot in
pristan. / Z nami na poti nikdar nisi sam, / skupaj plujemo v jutrišnji dan.«
Če zaupamo v to, da na tej poti nikoli nismo sami, da je Jezus tisti, ki nam
vselej kaže pot, bomo lahko pogumneje stopali skozi življenje.
Po: S. Čuk, Misli srca

MARIJINO VNEBOVZETJE, 15.08.2020
URA MINISTRIRA

POJEJO

BERE

07:00 Lučka Filač
Jan Orehovec
09:00 David Brezovnik
Matevž Košica
10:30 Luka Pikl
Čreta Anže Reberšek

Amadeja Juhart,
zbor sv. Rafaela
Monika Lesjak,
ljudsko petje
Frančka L. Čvan,
zbor sv. Cecilije

Vikica Ropas
Doroteja Križnik
Lana Učakar
Zala Križnik ml.
Erika Orehovec

19. nedelja med letom, 16.08.2020
07:00 Lučka Filač
Jan Orehovec
09:00 David Brezovnik
Matevž Košica
10:30 Tom Zore
Stop- Aljaž Orehovec

Frančka L. Čvan,
ljudsko petje
Kristina Bogataj,
ljudsko petje
Polona M. Žebovec,
zbor sv. Rafaela

Marko Brišnik
Nataša Juhart
Valerija Jerman
Darko Kramar
Peter Felicijan

nik

Med tednom ministrira Lučka Filač in Jan Orehovec.
Cerkev v soboto čistijo in krasijo družine iz Jeronima,
Povšnika in Blažičkovine.
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 AVGUST: Molimo za
vse, ki delajo in se preživljajo z morjem, vključno z mornarji,
ribiči in njihovimi družinami.
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 !
Drugače se jim zakrament sv. birme ne bo podelil.

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
ka spremljamo v tišini in z molitvijo v srcu,
ne pa z glasnim, nepotrebnim govorjenjem.

OTROCI NAS POTREBUJEJO
POTREBUJE
– 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
zvezkov.

ZAKRAMENT SV.
SV ZAKONA ŽELITA PREJETI:
ŽENIN David PAULIČ,, rkv., samski, študent FVV,
FVV roj. 15.02.1997 v
Ljubljani, sin Romualda in Majde roj. Zupan, biva Brode 24,
24 Vransko
NEVESTA Klara MOHORIČ,
MOHORIČ rkv., samska, študentka PEF,
PEF roj.
17.01.1997 v Kranju, hči Marjana in Marije, roj. Šerjak,
Šerjak biva Podbelica
4a, Besnica

PAR SE PRIPOROČA V MOLITEV!
MATI, VODI ME
O Mati čudovita, daruj me svojemu
ljubljenemu Sinu kot njegovo večno
lastnino! Po tebi me je Jezus odrešil,
po tebi naj me zdaj sprejme.
O Mati usmiljenja,
podeli mi milost, da dosežem od Boga
resnično modrost!
Sprejmi me,
e, prosim, med število tistih,
ki jih ti ljubiš, učiš in vodiš, hraniš in
braniš kakor otroke, ki so popolnoma tvoji. O zvesta Devica, daj, da
bom v vseh rečeh popoln učenec, posnemovalec in služabnik
učlovečene Božje Modrosti, tvojega Sina Jezusa Kristusa.
Kris
Daj me njemu tako popolnoma v last, da po tvoji priprošnji in po
tvojem zgledu dosežem na zemlji polnost Kristusove starosti in v
nebesih polnost njegove slave. Amen.
sv. Ludvik Montfortski

DAN GODUJE
PON
10.08.
2020

TOR
11.08.
2020

SRE
12.08.
2020

ČET
13.08.
2020

PET
14.08.
2020

SOB
15.08.
2020

NED
16.08.
2020

Lovrenc,
diakon,
mučenec
Klara (Jasna),
devica,
red.ustanov.
Ivana
Šantalska,
vdova, red.
Poncijan,
papež in
Hipolit, duh.,
mučenca
Maksimilijan
Kolbe, duh.,
mučenec

MAŠA
07:00 + vse Šimnove iz Prapreč
17:00* + po namenu (Rutar)
07:00 + oč. Viktorja Drobeža, 14. obl. in mamo Kati
17:00* + po namenu (Rutar)
07:00 + starše Ludvika in Ljudmilo Štancer in vse
Kotarjeve
*
17:00 + po namenu (Rutar)
07:00 + vse Livkove iz Stopnika (Katica in Stane iz
Kanade)
*
17:00 + po namenu (Rutar)
07:00 + Ivanko Pogačar in Toneta (Cencljevi)
17:00* + Frančiško Karo

VELIKI 07:00
09:00
ŠMAREN 10:30

(zap. praznik)

17:00*
07:00
nedelja 09:00

20.
med letom

10:30

17:00

+ žive in rajne župljane
+ st. m. Marijo Gros in Franca ob g. in rd.
pri MB na Čreti
+ Marijo in Franca Farčnik iz Čepelj
+ Marijo Mežnar ob g.
+ žive in rajne župljane
+ mamo Marijo ob g. in oč. Avgusta, sp.
vseh Musijevih
v Stopniku
+ Ludvika Zoreta in Frančiško ter vse
pokojne klučarje v Stopniku
+ Marijo Pečovnik
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: 03/703-4220, 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

