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Mr 13,33–37 

BOG PRIHAJA, DA NAS OBOGATI 

Ob času preroka Izaija, adventnega 
klicarja, je bil izvoljeni judovski narod v 
babilonski sužnosti. To je bila Božja 
kazen za nezvestobo sinajski zavezi. 
Judje so to slovesno pogodbo prelahko 
jemali. Ko je Bog dokazal, da misli resno, 
so se v sužnosti sklicevali na Božje 
usmiljenje. Tudi slovenski narod se v 
sedanjih časih vse bolj odtujuje veri svojih 
prednikov. Bomo lahko našli toliko 
ponižnosti in notranje moči, da se bomo 

kot Judje v preizkušnjah obrnili k Bogu? 
Prevladujoče razpoloženje adventnega časa je hrepenenje po 
Odrešeniku. Štirje adventni tedni ponazarjajo tisočletno hrepenenje 
človeštva po Odrešeniku. Ob tem naj bi tudi mi sami osebno zahrepeneli 
po njem. Mnogi so se zadovoljili z majhnimi sodobnimi »odrešeniki« od 
vsakdanjih skrbi: odrešila sta jih jed in pijača, zadovoljili so se, če so bile 
potešene druge njihove potrebe. Veliki duhovi, taki, ki peljejo človeško 
zgodovino naprej, pa so čutili, da je svet okrnjen, da je človek razklan. 
Čutili so, kar je izrazil prerok Izaija v današnjem prvem berilu: »Postali 
smo vsi skupaj kakor nečistnik in vsa naša pravična dela kakor umazan 
obleka.« Že v stari zavezi so taki veliki, Božji ljudje spoznali, da je pravi 
Bog neskončno dober, da hoče človeku dobro in da vedno On naredi prvi 
korak k njemu. Odrešenja si nismo zaslužili, podarjeno nam je bilo. To 
velja za človeštvo, torej velja zame osebno. 
Če sprejmemo Jezusa, govori apostol Pavel v drugem berilu, nas 
vera vanj obogati v vsem. Bog je bogat, hoče samo našo 
pripravljenost, naše srce. Ne zanima ga naše bogastvo, ampak le 
naša revščina. Če resnično sprejmemo Boga v svoje življenje, če 
dejansko verujemo vanj, moramo nujno postati boljši, človeško 
bogatejši. Bog nas nikoli ne razočara, ne pusti nas praznih. Bog je 
namreč zvest. 

Po: S. Čuk, Misli srca 



VSE MAŠE se opravijo brez navzočnosti vernikov. Pri tem je 
potrebno upoštevati navodila vlade! Vse sv. maše spremljajte 

pobožno in zbrano preko medijev. 
 

CERKEV ĆISTIJO IN KRASIJO IZ LOČICE. 
 

NAROČNIKI MOHORJEVIH KNJIG lahko svoje komplete 
prevzamete v veroučni učilinici.                              Marija Podlesnik 
 

APOSTOLSTVO MOLITVE ZA MESEC DECEMBER: Molimo, da 
bi napredek se naš osebni odnos z Jezusom Kristusom napajal iz 
božje besede in iz molitvenega življenja. 
 

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!  

Ob pogrebu Jožeta Pikla je bilo namesto cvetja in sveč 
zbranega 715€. Bog povrni vsem darovalcem. 
 

VSA OZNANILA boste našli na spletu in na oglasni deski in v 
cerkvi pri zakristijskih vratih. 
 

Vsako nedeljo se bo delilo sv. obhajilo ob 8. in 11. uri. 
 

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 
 

VERSKI TISK 2020 - NAROČAJMO 
Družina: 119,60 eur - Družino lahko kupite tudi 
na pošti ali jo naročite pri pismonošu; - 
Ognjišče: 33,50 eur; Milijonar dobrote: 6 eur; 
Božje okolje: 26,40 eur; Misijonska obzorja: 9 
eur; Prijatelj: 12,60  eur;  Mohorjeve knjige: 
49,00 eur; Mohorjev koledar: 18€. Na voljo sta 
vam: Marijanski koledar: 2,50 eur; Pratika: 
6,50 eur. Referentka za verski tisk Marija 

Podlesnik je na voljo vsako nedeljo ob 8. uri po sv. obhajilu. VERSKI 
TISK nam pomaga in spodbuja naše misli in dejanja k verskemu 
življenju.                    BERIMO IN SE DUHOVNO BOGATIMO! 



 

UMRL BOŠ ZA NOVO ŽIVLJENJE 
 

V svojem najglobljem bistvu se težko sprijaznimo z grozljivim 
nesmislom dokončne smrti. Biološko gledano je umiranje naravni 
konec naravnega življenjskega procesa. 
Toda gotovo slutiš, da je v tebi navzoče nekaj, kar je drugačno in 
globlje kot tvoje telo. Umrl boš, toda živel boš dalje. Drugače.Če 
lahko to veruješ, te bo vsega prevzelo. 
Našel si košček izgubljenega raja.                 Phil Bosmans, Živi vsak dan 
 

ČUJEČE PRIČAKOVATI 
GOSPODA 
Ko je Bog ustvaril drevesa, je 
vsako vrsto hotel posebej 
obdarovati. Toda Stvarnik se je 
hotel poprej prepričati, kateremu 
bi določen dar najbolj koristil. 
Dejal jim je: »Želim, da bedite in 
stražite zemljo sedem dni.«  
Mlada drevesa je pomembna 

naloga, ki jim je bila zaupana, tako vznemirila, da jim prvo noč ni bilo 
težko bedeti. Drugo noč jim ni bilo več tako lahko in proti jutru jih je 
nekaj zadremalo. Tretjo noč so se drevesa začela med seboj 
pogovarjati, da ne bi zaspala. Kljub temu je bilo to za nekatera 
pretežko. Še več jih je omagalo četrto noč. Do sedme noči je vztrajalo 
le nekaj dreves: smreka, bor, jelka, cipresa, cedra in lovor. 
»Lepo ste vztrajali!« jih je pohvalil Stvarnik. »Obdaril vas bom s tem, 
da vam nikoli ne bodo odpadli  listi in igle, ampak boste vedno zeleni. 
Stražili in varovali boste gozd. Pozimi, ko se zdi, da je vse mrtvo, bodo 
druga drevesa našla zavetje med vašimi vejami.« 
Od takrat vsa drevesa in grmi izgubijo liste in pred zimo zaspijo, 
zimzelena drevesa pa ostanejo  budna. Tako so zgled čuječnosti v 
zimski zaspanosti in svežine v sivini. Zimzelena drevesa nam 
govorijo: vse okrog nas je zaspano, utrujeno in onemoglo, mi pa 
nenehno pričujemo, da bedimo in čakamo. 
Adventne vence spletamo iz zimzelenih vejic. Te zelene vejice nam 
govorijo: kristjan mora biti čuječ, ko drugi spijo, in prinašati Božjo 
svežino v sivo vsakdanjost.              Po: B. Rustja, Zgodbe za advent in božič  



DAN GODUJE MAŠA 
PON 
30.11. 
2020 

 

Andrej,  
apostol 

07:00 
17:00* 

+ v čast MB za zdravje (Katja) 
+ po namenu (Rutar) 

TOR 
01.12. 
2020 

Edmund 
Campion, 
mučenec 

07:00 
 
 
17:00* 

+ mamo Frančiško Pečovnik, obl., sp. oč. 
Jožeta, br. Dragota in Jožeta ter svakinje 
Marije 
+ po namenu (Rutar) 

SRE 
02.12. 
2020 

 

Bibijana 
(Vivijana), 
mučenka 

07:00 
17:00* 

+ Frančiško Karo 

+ po namenu (Rutar) 

ČET 
03.12. 
2020 
PRVI 

 

Frančišek 
Ksaver, 

duhovnik, 
apostol 

06:30 
07:00 
 
17:00* 

molitve za duhovne poklice 
+ varnost in zdravje vseh Pečovnikovih - 
Fermetovih 

+ po namenu (Rutar) 
PET 
04.12. 
2020 

Janez 
Damaščan, 
duhovnik 

06:30 
07:00 
17:00* 

čaščenje SJ v spravo za žalitve 
+ Jožeta Pikla, osmina 

+ v čast SJ po namenu darovalcev 

SOB 
05.12. 
2020 

Saba (Sava), 
opat,  

puščavnik 

06:30 
07:00 
 
17:00* 

v čast BSM za spreobrnenje grešnikov 
+ mamo Ivanko Gosak in st. starše Ivanko in 
Antona 
+ v čast BSM po namenu žena 

NED 
06.12. 
2020 

2. adventna 
nedelja 

07:00 
17:00* 

+ žive in rajne župljane 
+ br. Ivana Štifterja, obl., sp. vseh 
Boštjanovih 
maše označene z * potekajo v kapeli »Našega doma« 

 

Življenje je potovanje, ki zmeraj, kamor koli vodi, pripelje domov. 
(Herman Melville) 

 

»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 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 


