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Jn 1,35-42 

POVELIČUJTE BOGA V 
SVOJEM TELESU 

Neki pater piše, da je nekoč obiskal 
bolno ženo v njeni revni sobici in 
zazdelo se mu je, da žari kot topla luč. 
V dno srca so se mu vtisnile njene 
besede: »Veste, ni mogoče biti zadosti 
hvaležen Bogu za to, da sta naša 
bolezen in naše trpljenje odrešujoča in 
sta lahko udeležena pri odrešenjskem 
trpljenju.« Apostol Pavel nam v drugem 

berilu današnje nedelje kliče: »Mar ne veste, da so vaša telesa Kristusovi 
udje? Mar ne veste, da je vaše telo, ki ga imate od Boga, tempelj Svetega 
Duha, ki je v vas? Zato poveličujte Boga v svojem telesu.« Tako za njo, kot za 
mnoge, ki so ji podobni v mišljenju, velja Župančičev zapis v eni njegovih 
pesmi: »Telesa naša – vrči dragoceni.« 
Eden najbolj otipljivih znakov izprijenosti sodobnega sveta, katerega »vera« 
je uživaštvo, je zlorabljanje človeškega telesa za uživanje. Celo nedolžnim 
otrokom ni prizaneseno! Koliko je nespodobnosti v govorjenju in obnašanju v 
skupnostih, kjer žive in delajo različni ljudje! Neka tovarniška delavka 
pripoveduje, da v njeni tovarni od petdesetih delavk, po večini mater, samo 
dve ne sodelujeta pri splošnem kvantanju in nespoštljivem govorjenju. In 
najbrž so povrh vsega mnoge od njih celo »krščanske« žene! Neka druga 
žena, uslužbenka, pa pove, da si vpričo nje sodelavci ne upajo govoriti 
nespoštljivo. Če jim kdaj uide, se ji opravičijo. Pred njeno plemenitostjo si ne 
upajo govoriti umazano. Tudi iz nas bi moralo dihati spoštovanje do teh 
vrednot. Zlasti bi se morale zanje zavzemati naše žene in dekleta, ki so 
že po naravi bolj dovzetna za plemenito spoštovanje. Že od stvarjenja, 
na poseben način pa od »preustvarjenja«, ko je Bog sprejel človeško 
telo, so naša telesa »vrči dragoceni«. So bivališče Božjega duha, zato 
jih ne smemo poniževati na stopnjo orodja za užitke. Če iskreno 
spoštujemo človeka kot osebo, kot Božjega otroka, moramo 
spoštovanje izkazovati tudi njegovemu telesu.                       Po: S. Čuk 



 

VSE MAŠE se odslej lahko opravijo v navzočnosti vernikov. 
Pri tem je potrebno upoštevati navodila vlade in cerkvenih 

voditeljev! Vse sv. maše lahko spremljajte pobožno in zbrano 
tudi preko medijev. 

 

V nedeljo ministrirata David Brezovnik in Matevž Košica. 
 

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA ZA MESEC JANUAR: 
Naj nam Gospod podeli milost, da bi zaživeli v popolnem bratstvu z 
brati in sestrami drugih ver in molili drug za drugega, odprti za vse. 
 

POGREBI SE OPRAVIJO PO NAVODILU VLADNIH UKREPOV!  
 

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 2021 - 
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. Lahko ga naročite tudi v župnijski pisarni. 
VERSKI TISK nam pomaga in spodbuja naše misli in dejanja k 
verskemu življenju.           

                   BERIMO IN SE DUHOVNO BOGATIMO! 
 

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

 

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). 

 

UMRL je Jože Žnidaršič iz Stopnika. Pogreb bo v ožjem krogu v 
ponedeljek, 18.1. ob 11. uri. Iskreno sožalje. Spomnimo se ga v molitvi. 



SVETNIK TEDNA: NEŽA - JANJA 

Ime izhaja iz latinskega imena Agnes; le-to pa 
razlagajo iz grške besede »agne«: čista, nedolžna, 
ali iz latinske besede »agnus« jagnje, zato sv. 
Nežo, devico in mučenko, najpogosteje upodabljajo 
z jagnjetom v naročju ali kot Kristusovo nevesto ali 
zaročenko Božjega Jagnjeta, in s palmovo vejo, 
znamenjem zmage, v roki. Častijo jo kot zavetnico 
deviške čistosti, je pa tudi patrona vrtnarjev. Je ena 
od najbolj prikupnih svetniških podob iz prvih 
krščanskih stoletij. Po izročilu je bila iz plemenite 
rimske rodbine in že kot otrok krščena, v zgodnji 
mladosti je obljubila Kristusu večno devištvo. Leta 

304, za časa cesarja Dioklecijana, ki je odredil splošno preganjanje 
kristjanov, je postala mučenka. Po pripovedi milanskega škofa sv. Ambroža, 
ki njenega mučeništva sam ni doživel, so deklici v starosti trinajstih let po 
dolgem mučenju zaradi neomajne vere v Kristusa z mečem odsekali glavo. 
Truplo mlade mučenke so njeni starši pokopali na vrtu svoje pristave ob 
Nomentanski cesti v Rimu. Nad njenim grobom je dala Konstancija, hči 
prvega krščanskega cesarja Konstantina postaviti lepo baziliko. Kakor pri 
mnogih svetnikih in svetnicah zgodnje krščanske dobe, se je njena legenda 
sčasoma dopolnjevala. Prevzela je vase izročila, katerim so radi dodajali 
čudežne zgodbe. S tem ne gre toliko za zgodovinsko resnico, kot za 
izražanje spoštovanja, občudovanja in zaupanja, obenem pa za veliko 
spodbudo k posnemanju.  
 

 

Mesto Betlehem je bilo od Jeruzalema oddaljeno le 
dve uri, blizu za vnete modre, predaleč za 
ravnodušne Jeruzalemčane. Brez omahovanja so modri 
z Jutrovega hiteli, veseli so zagledali zvezdo, iskali 
svojega Odrešenika. Ravnodušno obsedijo bedaki pri 
svojih knjigah, iščejo Mesijo že več kot 6000 let, ga na 
vekomaj ne bodo našli. Tako pri nas. Kako blizu imamo 
tudi mi do ljubega Jezusa, križi po poljih, cerkvice, vsak 
zvon, vsaka pridiga, krščanski nauk so smerokazi k 
Jezusu. Le hoteti je treba, nič drugega. Marljivo 

obiskovanje Božje besede. Brez tega ni zveličanja. Ko so poslušalci Jezusa 
zapustili, je vprašal apostole: »Hočete oditi tudi vi?« Praviš: »Jaz vem, kdo 
me je ustvaril.« Šolar z golo abecedo ni pisar, tebi tvoje malo védenje ne 
zadošča. Tako dolgo, dokler svojih otrok ne boste marljivo pošiljali v šolo, k 
nedeljskemu krščanskemu nauku, tako dolgo, dokler cerkev pri krščanskem 
nauku ni polna, ne verjamem, da iščete Kristusa.       bl. Anton Martin Slomšek 



DAN GODUJE MAŠA 
PON 
18.01. 
2021 

Marjeta 
Ogrska, 
kneginja 

07:00 
 
17:00* 

+ moža in oč. Vinkota Felicijana ob g. in rd., 
sp. starih staršev 
+ po namenu (Rutar) 

TOR 
19.01. 
2021 

 

Makarij 
Aleksandrijski, 

opat 

07:00 
 
17:00* 

+ moža in oč. Franca Felicijana ob g. in rd. 
ter vse Felicijanove iz Sela 
+ po namenu (Rutar) 

SRE 
20.01. 
2021 

Fabijan in 
Boštjan, 
mučenca 

07:00 
 
17:00* 

+ moža in oč. Antona Pikla ob g. in rd., sp. 
staršev 

+ sina Boštjana Roter, 30. obl. 
ČET 
21.01. 
2021 

 

Neža, devica, 
mučenka 

07:00 
 
17:00* 

+ v čast sv. Antonu Puščavniku za zdravje 
pri ljudeh in živini 
+ po namenu (Rutar)  

PET 
22.01. 
2021 

Vincencij, 
diakon, 

mučenec 

07:00 
17:00* 

+ mamo Marijo Ropas, obl., g. in rd. 
+ Magdaleno Kajbič 

SOB 
23.01. 
2021 

 

Henrik Suzo, 
dominikanec 

07:00 
 
17:00* 

+ Ano in Frančiško Pečovnik ter vse 
Fermetove 
+ zeta Frenka Berganta ob g. in rd. 

NED 
24.01. 
2021 

3. nedelja 
med letom 

07:00 
17:00* 

+ žive in rajne župljane (v cerkvi) 
+ Antona Grabnerja 

maše označene z * potekajo v kapeli »Našega doma« 
 

Zvečer bom, če dosežem svoj današnji vrh, ponosen nad tem, kar sem opravil, do 
tedaj pa bom moral vztrajati v svojem večnem boju med dobrim in zlom, med svojo 

željo, da se ustavim, in drugim notranjim glasom, ki mi šepeta, naj vztrajam.  
(Dušan Jelinčič) 

 

»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 


