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IZOBČENCI
Gobavost je v Jezusovem času
pomenila dvakratno nesrečo. Prva je
bila bolezen sama, druga pa, da so
bili po Mojzesovem zakonu ti bolniki
izobčeni iz človeške skupnosti.
Moremo si misliti, kako jim je bilo pri
srcu.
Gobavosti pri nas ne poznamo. Ne
moremo pa reči, da pri nas ne bi bilo
izobčencev: Star je in betežen, naj gre v
dom. – Slab učenec je, z njim govorim le
zviška. – Pred leti je bil neki obrtnik
osumljen utaje davkov in zato zaprt.
Mediji so zadevo spravili v javnost. Žena
in hčerka sta dan in noč jokali, ker so se
ju v službi in v šoli vsi na daleč izogibali,
kakor da sta garjavi. Izkazalo se je, da je bila obdolžitev neresnična, toda sum
na družini je še dolgo ostal. – S kakšnim očesom gledamo in s kakšnim srcem
presojamo ločene, samo civilno poročene, nekrščene, neverne, priseljence,
ljudi z nižjo izobrazbo ali tanjšo denarnico.
Jezus ni ukinjal Mojzesovih predpisov glede gobavcev, saj je vedel, da so
potrebni. Ni odobraval greha niti izjavljal, da je zlo dobro. Toda do ljudi, ki so
bili kakorkoli zaznamovani in izobčeni, je imel edinstven odnos. Gobavca v
današnjem evangeliju se je dotaknil in ga ozdravil. S tistimi, ki jih je javnost
imela za grešne, je jedel in pil. Goljufa Mateja, zmikavta Judeža, domišljavca
Petra, dvomljivca Tomaža in podobne je celo vabil za seboj in nekatere izmed
njih naredil celo za apostole. Družil se je s preprostimi, pomagal je gluhim,
slepim, hromim in kruljavim. Končno se je na križu poistovetil tudi s trpini,
zavrženci in obsojenci. S tem je dokazal, da v njegovih očeh ni nihče zavržen
in da iz objema Božje ljubezni ni nihče izobčen. Nasprotno, človeški izobčenci
so velikokrat Božji izvoljenci.
Če nam je težko vse to sprejeti in razumeti, naj nam ne bo težko o vsem tem
vsaj nekoliko premišljevati.
Po: F. Cerar

1. postna nedelja, 21.02.2021
URA MINISTRIRA
IGRA
BERE
07:00 Neža in
Amadeja Juhart, Tanja Lebeničnik
Nejc Šmajs
ljudsko petje
Elica Podbregar
10:00 Laura Ošlak
Kristina Reberšek, Lana Učakar
Eva Marko
ljudsko petje
Saša Semprimožnik
V nedeljo ministrirata Neža in Nejc Šmajs.
Cerkev v soboto čistijo in krasijo iz STOPNIKA.
VSE MAŠE se 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.
MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA ZA MESEC FEBRUAR:
Molimo za ženske, žrtve nasilja, da bi jih družba zaščitila in
prisluhnila njihovemu trpljenju.
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
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).
VSA OZNANILA boste našli na spletu in na oglasni deski in v
cerkvi pri zakristijskih vratih.
OTROCI naj spremljajo verouk kot do sedaj, še naprej po
youtube kanalu ali po skypu.
Veličina Cerkve je zlasti v tem, da ima grešne ude, pa je vendarle sveta.
Premalo je kristjanov, ki se čutijo odgovorni za Cerkev. (Josip Šimenc)
+++
Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogastvom, a si ne vzamejo časa, da bi
uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedejo za
mizo. (Marie von Ebner-Eschenbach)

SVETNIK TEDNA: KONRAD
Doma je bil iz Piacenze v severni Italiji. Izhajal je iz
ugledne plemiške družine in odločil se je za
vojaško službo. Oženil se je in z ženo sta živela v
skladnem zakonu, vendar le malo časa. Konrad je
zelo rad hodil na lov. Nekoč se mu je divjad skrila v
gosto grmovje. Da bi jo prepodil, je zažgal
goščavo. Močan veter je razširil ogenj po vsem
gozdu. Ko je Konrad to videl, je zbežal in se skril v
mestu, saj so bile za tistega, ki bi zakrivil požar
predvidene stroge kazni. Stražarji so pohiteli iz
mesta, da bi prijeli požigalca. Zgrabili so nekega
revnega človeka, ki so ga srečali v bližini
pogorišča. Čeprav je zatrjeval, da ni on zažgal gozda, ga niso izpustili.
Zasliševali so ga in izsilili od njega priznanje s tem, da so ga mučili na
natezalnici. Ko je v mukah priznal, da je res zažgal gozd, so ga obsodili na
smrt. Ko je to izvedel Konrad, se mu je zbudila vest. Šel je k mestnemu
poglavarju in mu priznal, da je gozd zagorel po njegovi krivdi. Sklenil je, da
začel spokorniško življenje. Svoj sklep je razodel ženi in prodala sta imetje,
poplačala škodo od požara, preostali denar pa razdelila samostanom in
revežem ter šel v samostan: žena h klarisam, on pa k tretjerednikom sv.
Frančiška, kjer je ostal malo časa. Odpravil se je na Sicilijo, kjer je negoval
bolnike in skrbel za reveže. Naposled se je odločil za popolno samoto.
Trideset let je nato prebil v samotni votlini, kjer je živel od miloščine. Umrl je
19. februarja 1351 v svoji votlini.
Med vsemi jeziki mora nam Slovencem naš materni jezik biti najljubši.
Kdor svoj materni jezik zavrže, pozabi in zapusti, je podoben zmedenemu
pijancu, ki zlato potepta v prah in ne ve, kolikšno škodo si dela.
Kar je oče dobrega od svojih staršev prejel, mora svojemu sinu zapustiti, in
kar se je mati od svoje matere hvale vrednega naučila, bo tudi svoji hčerki
zapustila. Materni jezik je najdražja dota, ki smo jo od svojih prednikov
pridobili; skrbno smo ga dolžni ohraniti, olepšati in svojim mlajšim zapustiti.
Kdor namreč svoj materni, slovenski jezik pozabi, malopridno svoj talent
zakoplje.
Oj, ljubi moj lepi in pošteni slovenski materni jezik, s katerim sem prvič
svojo ljubeznivo mamo in dobrega očeta klical, v katerem so me moja mati
učili Boga spoznavati in s katerim sem prvič svojega Stvarnika častil, tebe
hočem hvaležno spoštovati in ohraniti, za tvojo čast in lepoto po pameti
skrbeti. Kakor je bila moja prva beseda slovenska, tako naj bo tudi moja
poslednja. Tudi vsak pošten Slovenec naj tako želi.
Povzeto po: bl. Anton Martin Slomšek, Knjiga njegovih misli

DAN GODUJE
PON
15.02.
2021

TOR
16.02.
2021

MAŠA

Klavdij,
redovnik

07:00 + v čast sv. Duhu v dober namen
17:00* + po namenu (Rutar)

Julijana
Koprska,
mučenka

07:00 + mamo Marijo Florjan
17:00* + po namenu (Rutar)

07:00 + mamo Julijano Novak, 3. obl., sp. oč.
+
+
Pepelnica
Antona
17.02.
*
17:00 + po namenu (Rutar)
2021
Frančišek 07:00 + moža in oč. Jankota Florjana, obl.
ČET
*
18.02. Regis Clet, 17:00 + v čast Blaženemu Antonu Martinu Slomšku
za zdravje (Felicijan)
duhovnik,
2021
mučenec
+ Konrad iz 07:00 + oč. Radota Čvana ob rd. in g.
PET
Piacenze, 17:00* + po namenu (Rutar)
19.02.
spokornik
2021
Sadot in 07:00 + mamo Julijano Kosem ob g. in rd.
SOB
perzijski 17:00* + Pavleta in Frančiško Mali
20.02.
mučenci
2021
NED 1. postna 07:00 + žive in rajne župljane (v cerkvi)
21.02.
nedelja 10:00 + nečakinjo Snežano Krsnik in mamo
Frančiško Breški, obl.
2021
*
17:00 + Marijo Pečovnik

SRE

maše označene z * potekajo v kapeli »Našega doma«

Mladi vedo, da ima njihovo življenje smisel, če postane zastonjski dar za bližnjega.
V tem je vir vseh poklicev: tako duhovniških ali redovniških kot zakonskih in
družinskih. (sv. Janez Bosko)
»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, 040/451733, 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

