OZNANILO
Sv. Mihael – Vransko 15.11.2020 Številka 46 Leto: XXI
Mt 25,14–30

DODATEN TRUD ŠTEJE
Večkrat se sliši očitek, da se
kristjani gremo z Bogom neko
trgovino: jaz dam tebi molitev,
mašo, romanje, žrtvice – ti mi daš
srečo, zdravje, uspeh pri izpitu )
Nedvomno je ta očitek včasih
upravičen, saj se do Boga pogosto
tako obnašamo. Vendar pa ne drži
načelno, saj Kristus ni nikoli učil,
da bo Bog Oče stregel našim
muham. Marsikaj, kar bi od Boga radi dosegli, je za nas kot Božje otroke prej
škodljivo kot koristno, zato je razumljivo, da nam Bog tega ne more dati.
V določenem pomenu pa je življenje z Bogom vendarle neke vrste trgovina,
kakor nam govori jezus v zgodbi današnjega evangelija. Trgovini se pravi
življenje, trgovsko blago pa so darovi, ki smo jih prejeli od Boga, od katerega
prihaja vsak dober dar. Ti darovi so številni in se nam vsak dan množijo:
življenje samo, ki smo ga prejeli po posredovanju staršev, vzgoja, ki so nam jo
nudili starši, učitelji, duhovnik in drugi vzgojitelji, dar družinskega okolja,
značaj, nadarjenost – lahko bi naštevali v nedogled. To so darovi, ki se z
našim sodelovanjem lahko množijo, po naši nemarnosti pa lahko tudi
izgubljajo vrednost. Z darovi je treba »trgovati«. Če tega ne delamo, bo tudi
nas zadel očitek, ki ga je bil deležen tretji služabnik – lastnik enega talenta.
Namesto da bi se ravnal po zgledu svojih sodelavcev, je prejeti zaklad
zakopal. Mislil je, kako zvit in pameten je: »Zdaj sem brez skrbi, nič ne morem
izgubiti!« Pa je izgubil vse!
Tretjemu služabniku smo kristjani podobni, če se v svojem verskem življenju
oklepamo samo obredov, starih navad in izročil, tistega, kar je bilo »v naših
mladih letih«, ne prizadevamo pa si, da bi evangeljsko oznanilo tako zaživeli,
da bi postalo kvas našega življenja v današnjem svetu in razmerah. Svet se
spreminja z neverjetno naglico. Vrti se tako, da se vedno bolj oddaljuje od
Boga. Zaradi tega se oddaljuje tudi od človeka, saj je njegovo dostojanstvo
utemeljeno na resnici, da je sleherni od nas Božji otrok.
Po: F. Cerar

VSE MAŠE se opravijo brez navzočnosti vernikov. Pri tem je
potrebno upoštevati navodila vlade! Vse sv. maše spremljajte
pobožno in zbrano preko medijev.
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 NOVEMBER: Molimo, da
bi napredek na področju robotike in umetne inteligence vedno
služil človeku.

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).

POGREBI SE OPRAVIJO PO NAVODILU VLADNIH
UKREPOV!
VSA OZNANILA boste našli na spletu in na oglasni deski in v
cerkvi pri zakristijskih vratih.
V mesecu novembru nas cerkev vabi k molitvi za rajne. Radi
se zberimo v družini, prižgimo svečo in molimo za rajne starše,
krstne in birmske botre, sorodnike, prijatelje, naše dobrotnike,
dušne pastirje ter vse verne duše v vicah. V mesecu novembru

lahko naročite spomin svojih rajnih v župnijski pisarni
in darujete zanje miloščino, ki je namenjena duhovniku.
SPOMIN rajnih bomo vključevali pri vseh sv. mašah,
tudi med tednom. Za spomin so darovali za:
Jelen Marijo, Gros Ano, vse Učakarjeve iz Gorice in
Štefančičeve, Šimnove iz Špitaliča, Čevljeve in Novakove iz
Presedelj, Jožeta Novaka iz Sladke Gore, Pšeničnikove iz
Šmarja pri Jelšah, Angelo Reberšek, vse Brdnikove in
Vrbanove, Španove iz Črete, Žotlarjeve iz Ločice, moža
Milana Lebeničnika in vse sorodnike, vse Šterove, starše
Kralj iz Limovc in br. Ivana, Felicijanove in Podpečanove,
vse Pusovnikove in Papeževe iz Seč, za vse Pavličeve in
Predovnikove.

Vsako nedeljo se bo delilo sv. obhajilo ob 8. in 11. uri.
NAROČNIKI MOHORJEVIH KNJIG lahko svoje komplete
prevzamete v veroučni učilinici.
Marija Podlesnik
VERSKI TISK (Družina, Mavrica, itn.) lahko naročniki vzamete v
župnijski cerkvi na polici verskega tiska! Na voljo so tudi Pratike
in Marijanski koledarji.

Vrlo ženo, kdo jo najde! Njena vrednost je
daleč nad biseri. Srce njenega moža
zaupa vanjo, povračila ne pogreša.
Izkazuje mu dobroto in ne hudega vse dni
svojega življenja. Skrbi za volno in lan in
dela s pridnimi rokami. Svoje roke
izteguje k preslici, njene dlani prijemajo
vretěno. Svojo dlan odpira potrebnemu,
svojo roko podaja ubogemu.
prim. Prg 31
Sveto pismo z velikim občudovanjem govori o močni ženski, ki
namenja izredno bogastvo svojih značilno ženskih sposobnosti v
dobro družine in skupnosti. Le kdo ne občuduje takih žensk?
Težko si zamišljamo, kako bi potekalo življenje večine družin, če ne
bi bilo žensk, ki znajo najti čas i n energijo za vse: za delo zunaj
doma, za dom, otroke in moža, za šolo svojih otrok, za župnijo.
In so vedno pripravljene podariti nasmeh. In vedno pripravljene ostati
v senci ter prepustiti moškim zadovoljstvo, da so prepričani in da
razlagajo: »Zasluga je samo moja. Če ne bi jaz vlekel voza naprej ...
In to naj vam bo jasno, v moji hiši hlače nosim jaz!«
Mnogo prej kakor modri Kitajec, je Sveto pismo oznanjalo, da je
moški drevo, ženska pa korenine. Drevo je veliko, če so korenine
močne.
T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

DAN GODUJE
PON
16.11.
2020

TOR
17.11.
2020

SRE
18.11.
2020

ČET
19.11.
2020

PET
20.11.
2020

SOB
21.11.
2020

Marjeta
Škotska,
kraljica
Elizabeta
Ogrska,
redovnica
Posvetitev
bazilik sv.
Petra in Pavla
Matilda,
redovnica,
mistikinja
Edmund, kralj

MAŠA
07:00 + Leopolda, Jožeta in Bogdana Felicijan
17:00* + po namenu (Rutar)
07:00 + moža Ignaca Strnišnika, obl., sp. hčerke
Jožice in staršev Pavšner
*
17:00 + po namenu (Rutar)
07:00 + mamo Ano Brezovnik, obl., sp. oč. Ivana
17:00* + moža Jožeta Paul ob rd. in vse Paulove
07:00 + Brankota Paul ob g. in rd., sp. vseh
Paulovih in Zebčevih
*
17:00 + po namenu (Rutar)
07:00 + Alberta Predovnika in mamo Liziko, obl.
17:00* + Marijo Mežnar (Kajbičevi)

Darovanje 07:00 + Minko Stifter ob g. in vse Šitnikove
Device Marije 17:00* + Terezijo Rančigaj, sorodniki

KRISTUS
07:00 + žive in rajne župljane
KRALJ
17:00* + oč. Franca Punčoha, obl., sp. m. Marije in
22.11.
vseh Španovih iz Črete
2020 VESOLJSTVA

NED

maše označene z * potekajo v kapeli »Našega doma«

Bistvo svetosti je veselo izpolnjevanje Božje volje. Zvestoba ustvarja svetnike.
(sv. Terezija iz Kalkute)

+++

Ti sam si postal beseda tolažbe trpečim, kadar sem sama brez tolažbe. Ti sam si
postal moj smehljaj otrokom, kadar mi je duša polna joka. (Cvetana Priol)
»Izdaja Župnijski urad Sv. Mihaela Vransko. Odgovarja Jožef Turinek
– župnik. Tedenska izdaja. Tehnična priprava: Niko Čvan, tel: 070/846191 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 REBERŠEK: 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

