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podobni Jonu: Mislimo si namreč, da imamo mi, ki smo tako »pridni«, 
nebesa »rezervirana«. Ljudje, ki se zdaj za Boga ne zmenijo, jih ne 
zaslužijo. Jezus je pri oznanjevanju blagovesti neštetokrat poudarjal, da 
smo vsi grešniki in zato vsi potrebni 
Božjega usmiljenja in odpuščanja. Bra
negostoljubno samarijsko vas hotela priklicati ogenj z neba, je dejal, da ne 
vesta, kakšnega duha sta. »Sin člo
obsojal, ampak zato, da ga odreši.«
Jezus hoče vzbuditi v nas pravega duha: ta pa je v tem, da se čutimo eno z 
grešnim svetom, da ne pomet
svojim lastnim pragom. Če smo kristjan
Kašen mora biti človek, ustvarjen po Božji podobi, nam kaže Kristus s svojim 
zgledom. Pripadnost Kristusu je za nas obveznost, da postajamo vedno bolj 
polni njegovega duha: duha iskrene, spoštljive ljubezni, dobrote, 
razumevanja, širine. Sami dobro vemo, kako mal
kako ozki smo, sebični zaverovani v svoj mali svet, v svojo komodnost. Prav 
zaradi tega nismo uspešni Kristusovi apostoli, pričevalci njegovega nauka, ki 
se imenuje blagovest odrešenja in osvo
kristjanov, kot smo mi, prihaja do sporov in ločitev v manjšem in večjem 
obsegu. Zaradi tega je v preteklosti prišlo do ločitev med krščanskimi 
Cerkvami. Molimo zatorej za
pa se potruditi, da molitvam pridruži
dan spreobračamo, da vsa
mu sledimo kot zvesti apostoli.
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RAZŠIRIMO 
SVOJA SRCA

Sporočilo Jonove knjige
katere smo danes brali prvo 

berilo in je nastala v 5. stoletju 
pred Kristusom, je: Bog skrbi 

za vse ljudi, vsi so mu enako pri 
srcu. Kristjani smo pogosto zel
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svojim lastnim pragom. Če smo kristjani, bodimo kristjani s celim srcem. 

ora biti človek, ustvarjen po Božji podobi, nam kaže Kristus s svojim 
zgledom. Pripadnost Kristusu je za nas obveznost, da postajamo vedno bolj 
polni njegovega duha: duha iskrene, spoštljive ljubezni, dobrote, 
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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 ob 7. uri MINISTRIRATA Lučka Filač in Jan 
Orehovec. BERETA Vikica Ropas in Doroteja Križnik. 
 

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! 
 

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). 

 

Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v Šentvidu 
v Ljubljani vabita na dneve odprtih vrat od 30. januarja do 11. 
februarja 2021. Zaradi epidemije bodo vsi dogodki potekali preko 

spleta na naslovu vpis.stanislav.si 



 

SVETO PISMO 
 

Ko bi govoril vse jezike 
sveta, Svetega pisma pa 
ne bi živel, nisem nič. 
Ko bi imel vse znanje, a 
se ne bi napajal iz 
svetopisemske resnice, 
sem nekoristen. 
Nimam kaj svetovati, moje 

besede bi izpuhtele v praznino pozabe. Sveto pismo je sidro človeškega 
razuma, ogenj srčnosti in domovanje ljubezni. Nobena knjiga, ki je bila kdajkoli 
napisana, kjerkoli in od kogarkoli, se ne more z njo meriti. 
Običajno ustvarja avtor svojo zgodbo tako, da bi jo čim prej predstavil bralcem. 
Sveto pismo pa je nastajalo skoraj 1500 let. Kakor da večna beseda, ko se 
zliva v zgodovino sveta, ne prenaša hitenja. Zvezki Stare zaveze, 46 po številu, 
so se zlagali večino tega časa. Knjige Nove zaveze, 27 po številu, pa so se 
rojevale skozi eno stoletje. 
Vsebine Mojzesovih knjig, prvih v Svetem pismu, sprva niso zapisovali. Učitelji, 
navdihnjeni od Svetega Duha, so jih stoletja ustno izročali naslednjim rodovom. 
Kakšna kolektivna pamet in volja, da je sleherna Božja beseda ostala živa! 
Kakšna ljubezen do nebeškega dvora in njegove trajne govorice! 
Sveto pismo je knjiga o Bogu in človeku. 
Je večplastno pričevanje, ki vedno znova preseneča z novimi vsebinskimi 
odkritji.Ljudje, ki so posebej blizu Jezusu, se zmorejo spustiti v njegova 
najgloblja spoznanja. 
Ni življenjske zgodbe, ki je Sveto pismo ne bi vsebovalo. Knjiga knjig je večno 
mlada, večno aktualna, večno resnična. Drugače biti ne more. 
Ko je namreč avtor dela Sveti Duh, se ponižno srce prikloni nedosegljivemu 
Učitelju. 
Človek izroča svojo majhnost Bogu, da bi se ga dotaknila živa beseda. 
Gorečnost Svetega pisma. Sporočilo Božje ustave, ki je življenje. 
 

Po: Peter Millonig, Zasidran v veri 

ZAHVALA - vsem, ki ste pomagali v mesecu januarju z darovi, 
bodi si prek položnic ali osebno za odplačevanje najetih posojil za 
obnovo župnijske cerkve. Vsem Bog bogato povrni z nebeškimi 
darovi.                                                            župnik Jože s sodelavci 
 

POGREB Alojzije Pečovnik bo v torek, 26.1.2021 ob 11. uri v 
ožjem družinskem krogu. 
 

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



DAN GODUJE MAŠA 
PON 
25.01. 
2021 

Spreobrnitev 
apostola Pavla 

07:00 
17:00* 

+ Jožefa Žnidaršiča, osmina 
+ oč. Mihaela, obl., mame Justine in vse 
Jozekove 

TOR 
26.01. 
2021 

 

Timotej in Tit, 
škofa 

07:00 
17:00* 

+ mamo Angelo Čvan, obl. 
+ po namenu (Rutar) 

SRE 
27.01. 
2021 

Angela Merici, 
devica, ustan. 

uršulink 

07:00 
17:00* 

+ v čast MB za zdravje 

+ za dobrotnika »Našega doma« Antona 
Jamnika 

ČET 
28.01. 
2021 

Tomaž 
Akvinski, 
duhovnik, 

cerkv. učitelj 

07:00 
 
17:00* 

+ st. mamo Jožefo Krtna, obl., mamo Minko 
in vse Šitnikove 

+ po namenu (Rutar)  

PET 
29.01. 
2021 

 

Valerij, škof 
07:00 
 
17:00* 

+ Francija Šmita, 2. obl., sp. m. Fanike in oč. 
Jožeta 

+ po namenu (Rutar) 
SOB 
30.01. 
2021 

 

Martina, 
mučenka 

07:00 
 
17:00* 

+ br. Markota Novaka, 4. obl. in vse 
Tomaževe iz Ločice 
+ Magdaleno Kajbič 

NED 
31.01. 
2021 

Nedelja 
Božje 

besede 

 

07:00 
17:00* 

 

+ žive in rajne župljane (v cerkvi) 
+ mamo Evo Marko, obl., sp. oč. Ivana 

maše označene z * potekajo v kapeli »Našega doma« 
 

Nekdo prebere celo Sveto pismo, pa se ga ne dotakne. Gleda, pa ne vidi, posluša, 
pa ne sliši. Drugi pa prebere eno samo vrstico in jo premišljuje cele dni. (Jurij Bizjak) 

 

»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 


